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NÓS AGRADECEMOS A SUA ESCOLHA!

Parabéns pelo seu novo produto da Victor Thermal Dynamics. Nós estamos orguhosos de tê-lo como
nosso cliente e nos esforçaremos para provê-lo com o melhor serviço e confiabilidade da indústria.
Este produto é apoiado por nossa garantia e na rede de serviço mundial. Para localizar seu distribuidor
mais próximo ou chamar a agência de serviço, chame 1-800-752-7622, ou visite-nos na rede em
www.thermal-dynamics.com.
Este manual de operação foi projetado para instruir no uso e na operação corretos de seu produto
Victor Thermal Dynamics. Sua satisfação com este produto e sua operação segura é a nossa última
preocupação. Então, por favor leve o tempo necessário para ler o manual inteiro, especialmente as
Precauções de Segurança. Elas o ajudarão a evitar perigos potênciais que podem existir ao trabalhar
com este produto.

VOCÊ ESTÁ EM ÓTIMA COMPANHIA!

A marca de escolha dos contratantes e fabricantes mundialmente.
A Victor Thermal Dynamics é uma marca global de produtos de corte plasma manual e mecanizado
da Victor Technologies.
Nós nos distinguimos de nossos concorrentes pela liderança de mercado, produtos seguros que foram
testados. Nós nos orgulhamos de nossa inovação técnica, preços competitivos, excelente entrega,
atendimento ao consumidor e apoio técnico, junto com excelência em vendas e comercialização.
Acima de tudo, nós somos cometidos para desenvolver tecnologicamente produtos avançados para
alcançar um ambiente de funcionamento mais seguro dentro da indústria de solda.

!

ALERTA
Leia e compreenda completamente todo este manual e as práticas de segurança dos seus empregados antes de instalar, operar ou fazer manutenção
no equipamento.
Mesmo sendo as informações contidas neste manual a representação do
nosso melhor julgamento, o fabricante não assume nenhuma obrigação legal
pelo seu uso.

Fonte de corte plasma, Auto-Cut® 200 XT™
Manual de operação No. 0-5253P
Publicado por:
Thermal Dynamics Corporation.
2800 Airport Rd.
Denton, Texas 76207
www.thermal-dynamics.com
© Copyright 2013, 2014, 2015 por
Thermal Dynamics Corporation.
Todos os direitos reservados.
A reprodução deste trabalho, no todo ou em partes sem a permissão por escrito
do fabricante, é proibida.
O publicante não assume e, através desta nega qualquer obrigação legal para com
quem quer que seja por qualquer perda ou dano causado por erro ou omissão neste
manual, onde tais erros resultem na negligência, acidente, ou qualquer outra causa.
Publicação inicial: 3 de Janeiro, 2013
Revisado em: 27 de Maio, 2015
Guarde as seguintes informações para questão de garantia:

Local de compra: ___________________________________
Data da compra:______________________________________
Número de série da fonte #:_______________________________
Número de série da tocha #:__________________________________

CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTAS INFORMAÇÕES CHEGUEM ATÉ O OPERADOR.
VOCÊ PODE OBTER MAIS CÓPIAS ATRAVÉS DE SEU FORNECEDOR.

CUIDADO
Estas INTRUÇÕES são para operadores com experiência. Caso não esteja familiarizado com as normas de operação e práticas de segurança para solda elétrica e
equipamento de corte, recomendamos que leia nosso folheto, Formulário 0-5407
“Precauções e práticas de segurança para solda elétrica, corte e goivagem.” NÃO
permita que pessoas sem treinamento façãm a instalação, operação ou a manutenção deste equipamento. NÃO tente instalar ou operar este equipamento até que
tenha lido e compeendido completamente as instruções. Caso não as compreenda,
contate seu fornecedor para maiores informações. Certifique-se de ter lido as Precauções de Segurança antes de instalar ou operar este equipamento.
RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

Este equipamento após ser instalado, operado, feito a manutenção e reparado de acordo com as instruções fornecidas, operará conforme a descrição contida neste manual acompanhando os rótulos e/ou folhetos e deve ser verificado
periodicamente. O equipamento que não estiver operando de acordo com as características contidas neste manual ou
sofrer manutenção inadequada não deve ser utilizado. As partes que estiverem quebradas, ausentes, gastas, alteradas
ou contaminadas devem ser substituídas imediatamente. Para reparos e substituição, recomenda-se que se faça um
pedido por telefone ou por escrito para o Distribuidor Autorizado do qual o produto foi comprado.
Este equipamento ou qualquer uma de suas partes não deve ser alterado sem a autorização do fabricante. O usuário deste equipamento se responsabilizará por qualquer mal funcionamento que resulte em uso impróprio, manutenção
incorreta, dano, ou alteração que sejam feitas por qualquer outro que não seja o fabricante ou de um serviço designado
pelo fabricante.

!
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE INSTALAR O OPERAR A MÁQUINA.
PROTEJA OS OUTROS E A SI MESMO!
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AUTO-CUT 200XT

SEÇÃO 1: SEGURANÇA
1.01 Precauções de Segurança
AVISO: Estas precauções de segurança são para a sua proteção. Elas resumem as informações de Precaução a partir das referências listadas na seção Informações de Segurança Adicinal. Antes de efetuar
quaisquer procedimento de instalação ou de operação, certifique-se de ler e seguir as precauções de
segurança listados abaixo, bem como todos os outros manuais, ficha de dados de segurança de materiais, etiquetas, etc. A não obervação das Precauções de Segurança pode resultar em ferimentos ou morte.

!

PROTEJA A SÍ E AOS OUTROS -- Alguns processos de solda, corte e goivagem são barulhentos e
requerem protetor auricular. O arco, como o sol, emite raios ultravioleta (UV) e outras radiações e
podem machucar a pele e os olhos. Metal quente pode causar queimaduras. O treinamento no uso
correto do processo e do equipamento é essencial para prevenção de acidentes. Portanto:
1. Sempre utilize óculos de segurança com abas laterais em qualquer área de trabalho, mesmo se capacete
de solda, protetor facial e óculos de proteção também se fazem necesário.
2. Use um protetor facial equipado com o filtro e as placas de cobertura corretas para proteger os seus olhos,
rosto, pescoço e orelhas de faíscas e os raios do arco quando estiver operando ou observando a operação.
Previna outras pessoas para não assistir o arco e não se expor aos raios do arco elétrico ou metal quente.
3. Use luvas a prova de fogo, tipo raspa de couro, camisa de manga comprida grossa, calças sem bainha,
sapatos de segurança e um capacete de solda ou boné para proteção do cabelo, para proteger contra os
raios do arco e faíscas quente ou metal quente. Um avental a próva de fogo também pode ser desejável
como proteção contra o calor irradiado e faíscas.
4. Faíscas quentes ou metal, pode se alojar em mangas arregaçadas, bainhas da calça ou bolsos. Mangas
e golas devem ser mantidos abotoados, e bolsos abertos eliminados da parte da frente da vestimenta.
5. Proteja outras pessoas dos raios do arco e faíscas quentes com uma curtina ou barreiras adequadas não
inflamáveis.
6. Use óculos de proteção sonre os óculoes de segurança quando for retirar escória ou esmerilhar. Escória
pode estar quente e pode voar longe. Pessoas circulando devem utilizar óculos de proteção sobre os
óculos de segurança.
FOGO E EXPLOSÃO -- Calor da chama e arco podem iniciar fogo. Escória quente ou faíscas podem
causar fogo e explosão. Portanto:
1. Remova todos os materiais combustíveis para longe da área ou cubra os materiais com uma lona anti
chama. Materiais combustíveis incluem madeira, tecido, serragem, combustíves líquidos e gasosos,
solventes, tintas e revestimentos, papel, etc.
2. Faíscas ou metal quente pode cair através de aberturas ou fissuras no piso ou aberturas nas paredes e
provocar um incêndio oculto ou no piso abaixo. Certifique-se de que estas aberturas estejam protegidas
de faíscas e metal.
3. Não solde, corte ou realize outras tarefas quentes até que a peça esteja completamente limpa de modo
que não existam substências sobre a peça de trabalho que pode produzir vapores inflamáveis ou tóxicos.
Não faça trabalho a quente em recipientes fechados, eles podem explodir.
4. Tenha equipamento contra incêndio acessível para uso imediato, como uma mangueira de jardim, balde de
água, balde de areia, ou extintor de incêndio. Tenha certeza de que você está treinado para a sua utilização.
5. Não utilize o equipamento além do especificado. Por exemplo, cabo de solda sobrecarregado pode sobreaquecer e provocar incêndio.
6. Após concluir a operação, inspecione a área de trabalho para ter certeza de que não há fagulhas ou metal
quente que poderia causar um incêndio depois.
7. Para mais informações, veja NFPA Standard 51B, “Fire Prevention in Use of Cutting and Welding Processes”, disponível na National Fire Protection Association, Battery march Park, Quincy, MA 02269.
Manual 0-5253P
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CHOQUE ELÉTRICO -- Contato com parte elétrica viva e terra pode causar danos severos ou morte. NÂO
use solda CA em áreas úmidas, se o movimento for confinado ou se houver perigo de cair.
1. Certifique-se que a carcaça da fonte ( chassis) está conectado ao terra do sistema de alimentação.
2. Conecte a obra a um bom terra elétrico.
3. Conecte o cabo obra diretamente na peça. Um contato ruim ou conexão faltante pode expor você ou
outros a um choque fatal.
4. Use equipamentos de solda em estado conservado. Substitua cabos desgastados ou danificados.
5. Mantenha tudo seco, incluindo roupas, área de trabalho, cabos, tocha/porta eletrodo e fonte.
6. Certifique-se que todas as partes de seu corpo estejam isolados da obra e do terra.
7. Não fique de pé no metal ou na terra enquanto estiver trabalhando em locais apertados ou em áreas úmidas;
fique em placas secas ou em plataformas isoladas e use sapatos com solado de borracha.
8. Coloque luvas secas antes de ligar a fonte.
9. Deslique a fonte antes de remover as luvas.
10. Veja a ANSI/ASC Standard Z49.1 (listana na página seguninte) para recomendações específicas de aterramento. Não misture o cabo obra e o cabo terra.
CAMPO ELÉTRICO E MAGNÉTICO — Pode ser perigoso. Corrente elétrica fluindo por qualquer condutor cria campo elétrico e magnético (EMF) localizado. Corrente de solda e corte criam EMF ao redor
dos cabos de solda e da máquina. Portanto:
1. Soldadores que usam marca passo devem consultar o médico antes de soldar. EMF podem interferir com
alguns marca passos.
2. Exposição a EMF podem ter outros efeitos a saúde ainda não conhecidos.
3. Soldadores devem usar os seguintes procedimentos para minimizar a esposição a EMF:
A. Passe os cabos obra e do eletrodo juntos. Junte-os com fita quando possível.
B. Nunca enrrole o cabo da tocha ou obra em torno de seu corpo.
C. Não coloque o seu corpo ente a tocha e o cabo obra. Passe os cabos pelo mesmo lado do corpo.
D. Conecte o cabo obra a obra o mais prósimo o possível da área a ser soldada.
E. Mantenha a fonte de solda e cabos o mais distante o possível do seu corpo.
GASES E FUMOS -- Gases e fumos, podem causar desconforto e danos, particularmente em espaços
confinados. Não respire os gases e fumos. Os gases de proteção podem causar asfixia.
Portanto:
1. Sempre providencie ventilação adequada na área de trabalho por meios naturais ou mecânico. Não solde,
corte ou goive em materiais tais como chapa galvanizada, aço inoxidável, cobre, zinco, chumbo, berílio ou
cádmio a não ser que uma ventilação mecanizada seja positiva. Não respire os fumos destes materiais.
2. Não opere perto de operação de desengraxe ou pulverização. O calor ou os raios do arco podem reagir
com os vapores dos hidrocarbonetos clorados e formar fosfogênio, um gás altamente tóxico e outros
gases irritantes.
3. Se você perceber um irritamento momentâneo nos olhos, nariz ou garganta durante a operação, isto é
uma indicação que a ventilação não está adequada. Pare o trabalho e melhore a ventilação na área de
trabalho. Não continue a operação se o desconforto persistir.
4. Veja a ANSI/ASC Standard Z49.1 (veja lista a seguir) para recomendações específicas de ventilação.
5. AVISO: Este produto contém substancias químicas, incluindo chumbo, conhecido no estado da Califórnia
por causar danos de nascensa e reprodutivo. Lave as mãos depois de manusear.
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MANUSEIO DO CILINDRO -- Cilindros, se não manuseados corretamente, podem rachar e liberar gás
violentamente. Ruptura repentina do cilindro, válvula ou dispositivo de alívio podem machucar ou
matar. Portanto:
1. Use o gás correto para o processo e use o regulador de pressão indicado para instalar no cilindro de gás.
Não utilize adaptadores. Mantenha as mangueiras e conexões em boas condições. Siga as instruções de
operação para a instalação do regulador ao cilindro de gás.
2. Sempre prenda os cilindros na posição vertical por corrente ou correia usados em caminhão, carro de
mão, paredes, bancos ou racks. Jamais prenda os cilindros a mesa de obra ou em peças onde ele passa
a ser parte do circuito elétrico.
3. Quando não estiver em uso, mantenha a válvula do cilindro fechada. Mantenha o capacete no cilindro
quando no lugar se o regulador não estiver conectado. Segure e mova os cilindros utilizando carrinho
apropriado. Evite rolar os cilindros manualmente.
4. Coloque os cilindros distante do calor, faíscas e fogo. Nunca abra o arco no cilindro.
5. Para mais informações, veja em CGA Standard P-1, “Precautions for Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders”, which is available from Compressed Gas Association, 1235 Jefferson Davis Highway,
Arlington, VA 22202.
MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO -- Falha ou manutenção incorreta do equipamento pode causar danos
ou morte. Portanto:

!

1. Sempre tenha uma pessoa qualificada fazendo a instalação, resolvendo problemas e a manutenção. Não
faça nenhum trabalho elétrico a não ser que você seja qualificado para efetuar tal trabalho.
2. Antes de fazer qualquer manutenção dentro da fonte, desconecte a alimentação para a fonte.
3. Mantenha os cabos, fio terra, conexões, cabo de alimentação e fonte em ordem. Não opere qualquer
equipamento com problemas.
4. Não abuse de qualquer equipamento ou acessório. Mantenha os equipamentos distante de fonte de calor
como fornos, umidade como fontes de água, óleo ou graxa, atmosfera corrosiva e intempéries.
5. Mantenha todos os dispositivos de segurança e tampas nos lugares e em boas condições de uso.
6. Use o equipamento apenas para o que ele se propoe. Não modifique de forma alguma.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAL -- Para maiores informações de práticas de segurança para
equipamento de solda e corte por arco elétrico, peça a seu fornecedor uma cópia de “Precautions and
Safe Practices for Arc Welding, Cutting and Gouging”, Form 52-529.

!

As seguintes publicações, que estão disponíveis na American Welding Society, 550 N.W. LeJuene Road, Miami,
FL 33126, são recomendadas para você:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANSI/ASC Z49.1 - “Safety in Welding and Cutting”.
AWS C5.1 - “Recommended Practices for Plasma Arc Welding”.
AWS C5.2 - “Recommended Practices for Plasma Arc Cutting”.
AWS C5.3 - “Recommended Practices for Air Carbon Arc Gouging and Cutting”.
AWS C5.5 - “Recommended Practices for Gas Tungsten Arc Welding“.
AWS C5.6 - “Recommended Practices for Gas Metal Arc Welding”.
AWS SP - “Safe Practices” - Reprint, Welding Handbook.
ANSI/AWS F4.1, “Recommended Safe Practices for Welding and Cutting of Containers That Have Held
Hazardous Substances.”
9. CSA Standard - W117.2 = Safety in Welding, Cutting and Allied Processes.

Manual 0-5253P

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1-3

AUTO-CUT 200XT

!

Significado dos símbolos - Como utilizado ao longo deste manual: Significa Atenção! Fique alerto! Sua
segurança está envolvida.

PERIGO

CUIDADO
AVISO

Significa perigos imediatos que, se não for evitado, irá causar dano pessoal imediato ou
morte.
Significa perigo potencial que pode resultar em dano pessoal ou morte.

Significa perigo que pode resultar em pequeno dano pessoal.

Classe do gabinete
O código IP indica a classe de proteção, ou seja, o grau de proteção contra a entrada de objetos sólidos ou água.
è concedida proteção contra contato com um dedo, a penetração de objetos sólidos maiores de 12 mm e contra a
pulverização de água de até 60 graus na vertica. O equipamento marcado com IP21S pode ser armazenado, mas
não se destina a ser utilizado no exterior durante chuva, a não ser que esteja protegido.

CUIDADO

Este produto destina-se exclusivamente para o corte plasma. Qualquer outra utilização
pode resultar em danos pessoais e/ou no equipamento.

CUIDADO
Se o equipamento for colocado em uma superfície que
se incline mais de 15°, pode haver tombamento. Poderá haver danos pessoais e/ou ao equipamento.

15°
Art# A-12726

CUIDADO
Para evitar danos pessoais e/ou danos ao equipamento, levante usando o método de fixação e pontos
mostrados aqui.
Art# A-12736
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SEÇÃO 2: ESPECIFICAÇÕES
2.01 Descrição geral do sistema
Uma configuração típica do sistema Auto-Cut 200 XT™ inclui:
• Uma fonte de potência
• Tocha para corte plasma de uso geral com cabo
• Kit de consumíveis sobressalentes
Os componentes são conectados na instalação.

2.02 Fonte de potência plasma
A fonte de potência fornece a corrente necessária para a operação de corte e monitora o desempenho do sistema. A
fonte de potência também refrigera e faz o líquido refrigerante circular pela tocha e mangueiras.

2.03 Tocha para corte plasma
A tocha conduz a corrente controlada para a obra através do arco principal, fazendo o corte do metal.

2.04 Layout dos componentes do sistema

Auto-Cut XT
Fonte
CNC

Cabo CNC

G: Conj. cabo da tocha, blindado
- Mang. refrigerante e negativo
- Mang. retorno refrigerante
- Retorno piloto
- Gás plasma
- Gás proteção

P
Tubo
posicionador

Alimentação
Cabo
terra

Tocha

F1
Cabo obra

O

Obra
Art # A-11687P_AB
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AUTO-CUT 200 XT		
2.05 Especificação da fonte e as necessidades elétrica
Especificações da fonte Auto-Cut 200 XT™
Máx. OCV (U0)

400 vcc

Corrente máx. de saída

200 Amps

Tensão de saída

60 - 170 vcc

Ciclo de trabalho

100% @ 200A @ 200V (40 kW)

Faixa de operação

14°F a 122°F (-10°C a + 50°C)

Fator de potência

0,94 @ 200 ACC de saída

Refrigeração

Ar forçado (Classe F) e refrigeração líquida

Fonte Auto-Cut 200 XT™
Tensão

Alimentação

Corrente

Sugestão (Veja Nota)
Fusível (Amps) Cabo (AWG)

Cabo (mm2)

Entrada

Freq.

3-fases

3-fases

(Volts)

(Hz)

(kVA)

(Amps)

3-fases

3-fases

3-fases

380

50/60

41

63

100

#6

16

* Sugestão do cabo se baseia na norma Americana NFPA 70 National Electrical Code
2011 edição publicada por National Fire Prevention Association. A lista é da tabela 400.5(A)(2) para cabos flexíveis de certos tipos a uma temperatura de 75 0 C em
temperaturas ambientes de até 30 0 C. O uso de cabos para temperaturas menores ou de
diferente material isolante pode ser necessário aumentar a sua bitola.
Isto é apenas uma sugestão. Sempre consulte o regulamento local e códigos nacionais
que são aplicados a sua região para uma definição final do tamanho e tipo correto do
cabo a ser utilizado.

!
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CUIDADO
O tamanho do fusível e cabo são apenas como referência. A instalação deve estar em conformidade com as normas locais e nacionais para o tipo, método de instalação e tamanho do cabo
a ser utilizado.
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2.06 Dimensões da fonte

47.77 inch
1213 mm

35.97 inch
914 mm
27.6 inch
701 mm

490 lb / 222 kg

Art # A-11460_AB
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2.07 Características do painel traseiro da fonte
Portas
opcionais
do cliente

Disjuntores
Porta gás plasma

Conector
do CNC
C.C.M.

USER INPUT

Porta gás de proteção
HEIGHT CONTROL

J15 - CNC

AIR / O2
PLASMA

Porta opcional
Water Mist

N2 / H35
PLASMA

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

Porta cabo da tocha
Terminal terra
cao da tocha

CB4 - 5A 120 VAC

F1 - 8A SB 230 VAC

F2 - 8A SB 230 VAC

Porta cabo obra
Filtro de ar
de dois estágios

Fusíveis

Filtro refrigerante

Terminal terra
de alimentação
interno

Art # A-12837P

2-4

ESPECIFICAÇÕES

Manual 0-5253P

AUTO-CUT 200 XT
2.08 Necessidades de gás
O cliente deverá providenciar todos os gases e os reguladores de pressão. Os gases devem ser de alta qualidade. Os
reguladores devem ser equipados com diafragma de inox e instalados o mais próximo do console de gás.
Fonte básica Auto-Cut 200 XT™: Pressões, vazões e qualidade
Gás

Qualidade

Pressão mínima

Vazão

O2 (Oxigênio)

99,5% Pureza
(recomenda-se líquido)

120 psi
8,3 bar / 827 kPa

200 scfh (95 lpm)

N2 (Nitrogênio)

99,5% Pureza
(recomenda-se líquido)
<1000 ppm O2, <32
ppm H2O)

120 psi
8,3 bar / 827 kPa

300 scfh (141,6 lpm)

Ar comprimido

Limpo, seco e livre de
óleo (veja Nota 1)

90 psi
6,2 bar / 621 kPa

400 scfh (188,8 lpm)

120 psi
8,3 bar / 827 kPa

200 scfh (94,4 lpm)

H35 (ArgônioHidrogênio)
99,995% Pureza
H35 = 35% Hidrogênio, (recomenda-se gás)
65% Argônio

Para sistemas com o opcional H2O water mist
H2O (água)

Veja Nota 2

50 psi (3,5 bar)

10 gph (0,6 lpm)

Nota 1: A fonte de ar comprimido deve ser adequadamente filtrada para remover todo o óleo.
Contaminação do ar com óleo do compressor ou cilindro pode causar incêndio em contato com o oxigênio.
Para filtrar, utilize um filtro coalescente capaz de reter partículas de até 0,01 microns, instalado o mais
próximo da entrada de gás no módulo de controle de gás.
Nota 2: A fonte de água não precisa ser deionizada, mas em sistemas de água potável com alta
concentração de minerais é recomendado a filtragem. Fontes de água com concentração grande de
partículas sólidas devem ser filtradas.

2.09 Aplicação dos gases
Material
Operação
55A

100A

200A

Manual 0-5253P

Aço carbono

Aço inoxidável

Plasma

Proteção

Ar

Ar

O2

Ar

Ar

Ar

O2

Ar

Ar

Ar

O2

Ar

Alumínio

Plasma

Proteção

Plasma

Proteção

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

Ar

N2

H 2O

N2

H 2O

H35

N2

H35

N2

Ar

Ar

Ar

Ar

N2

H 2O

N2

H 2O

H35

N2

H35

N2
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2.10 Especificações da tocha XTTM-301
A. Dimensões da tocha
Art # A-11538P

Final Superior
19"
482.7 mm

2.25"
57.15 mm

Tubo de montagem
2.0"
50.8 mm

XT-301 Básico 100 Amp

15.5"
393.8 mm

6.3"
160.1 mm

2.4"
61 mm

3.98"
101.1 mm
2.7"
69.6 mm
1.6"
40. mm

1.49"
37.8 mm

B. Comprimento dos cabos da tocha
Conjunto do cabo da tocha
Comprimento

2-6

Pés

Metros

10

3,05

15

4,6

25

7,6

50

15,2

75

22,8

100

30,4
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C. Consumíveis da tocha (Figura ilustrativa)
Art # A-04741P

Distribuidor
gás plasma

Distribuidor
gás proteção

Capa proteção

Bico

Eletrodo
Cartucho

Copo de proteção

D. Peças - no - lugar (PIP)
A tocha é projetada para ser utilizada com a fonte que sente o retorno do refrigerante para confirmar que está
em seu lugar. Se o fluxo de retorno do refrigerante para a fonte estiver ausente ou insuficiente, a fonte não
irá fornecer energia para a tocha. Um vazamento do refrigerante da tocha também indica que os consumíveis
estão ausentes ou instalados inadequadamente.

E. Tipo de refrigeração
Combinação de jato de gás através da tocha e o líquido refrigerante.

Manual 0-5253P
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F. Dados da tocha XTTM-301 (com a fonte Auto-Cut 200 XT™)
Faixa de operação da tocha XTTM-301
(quando usada com a fonte Auto-Cut 200 XT™)
Temperatura
Ambiente

104° F
40° C

Ciclo de trabalho

100% @ 200 Amps

Corrente máxima

200 Amps

Tensão (Vpeak)

500V

Tensão do arco

10kV

Corrente

Até 200 Amps, CC,
Polaridade direta (Veja Nota)

Especificação dos gases da tocha XTTM-301

2-8

Gases plasma:

Ar comprimido, Oxigênio,
Nitrogênio, H35

Gases proteção:

Ar comprimido,
Nitrogênio, Água

Pressão de operação

120 psi ± 10 psi
8,3 bar ± 0,7 bar

Pressão máxima de entrada

135 psi / 9,3 bar

Vazão

10 - 450 scfh

Usada com a fonte:

Auto-Cut 200 XT
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SEÇÃO 3: INSTALAÇÃO
3.01 Requisitos de instalação
Alimentação elétrica
A rede de suprimento elétrico, de gás e de água, devem estar de acordo com as normas de segurança local.
Esta conformidade deve ser inspecionada por uma pessoa qualificada.
Fonte Auto-Cut 200 XT™
Tensão

Alimentação

Corrente

Sugestão (Veja Nota)
Fusível (Amps) Cabo (AWG)

Cabo (mm2)

Voltage

Freq.

3-fases

3-fases

(Volts)

(Hz)

(kVA)

(Amps)

3-fases

3-fases

3-fases

380

50/60

41

63

100

#6

16

* Sugestão do cabo se baseia na norma Americana NFPA 70 National Electrical Code
2011 edição publicada por National Fire Prevention Association. A lista é da tabela 400.5(A)(2) para cabos flexíveis de certos tipos a uma temperatura de 75 0 C em
temperaturas ambientes de até 30 0 C. O uso de cabos para temperaturas menores ou de
diferente material isolante pode ser necessário aumentar a sua bitola.
Isto é apenas uma sugestão. Sempre consulte o regulamento local e códigos nacionais
que são aplicados a sua região para uma definição final do tamanho e tipo correto do
cabo a ser utilizado.

!

CUIDADO
O valor do fusível e do cado são apenas para referência. A instalação deve estar em acordo
com a legislação vigente para o tipo e método de instalação.

Suprimento de gás
O cliente deve fornecer todos os gases e seus respectivos reguladores. Os gases devem ser de alta qualidade.
Os reguladores de pressão devem ser de dois estágios e instalados o mais próximo o possível do console de
gás. Gás contaminado pode causar um ou mais dos seguintes problemas:
• Redução da velocidade de corte
• Baixa qualidade de corte
• Baixa precisão do corte
• Redução da vida útil dos consumíveis
• Contaminação por óleo proveniente do compressos de ar ou cilindro, pode causar incêndio quando em
contato com o oxigênio.

Necessidades do sistema de refrigeração
O refrigerante deve ser adicionado ao sistema durante a instalação. A quantidade necessária varia de acordo com
o comprimento das mangueiras.
A Thermal Dynamics recomenda a utilização dos seguintes refrigerantes 7-3580 e 7-3581 (para baixas temperaturas).
Capacidade de refrigeração
Código e descrição

Mistura

Proteção até

7-3580 ‘Extra-CoolTM’

25 / 75

10° F / -12° C

7-3581 ‘Ultra-CoolTM’

50 / 50

27° F / -33° C

7-3582 ‘Extreme Cool ’

Concentrado*

-65° F / -51° C

TM

* Para mistura com D-I CoolTM 7-3583

Manual 0-5253P
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3.02 Identificação dos cabos e mangueiras
Veja a seção 3.05 e 3.06 para as conexões de terra e dos cabos de aterramento.

Auto-Cut XT
Fonte
CNC

Cabo CNC

G: Conj. cabo da tocha, blindado
- Mang. refrigerante e negativo
- Mang. retorno refrigerante
- Retorno piloto
- Gás plasma
- Gás proteção

P
Tubo
posicionador

Alimentação
Cabo
terra

Tocha

F1
Cabo obra

O

Obra
Art # A-11687P_AB

3.03 Identificação dos cabos e mangueiras
F1

Verde / Amarelo 1/0 (50 mm2 )

Cabo da tocha

G

O

Cabo terra,
Arco remoto p/
terra geral

Cabo 1/0 (50 mm 2 )

P

Cabo obra

Cabo CNC (14 vias)

Art # A-11688P
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3.04 Posicionando a fonte
AVISO
Não toque as partes elétricas viva.
Desconecte o cabo de alimentação da linha antes de mover o equipamento.
EQUIPAMENTO EM QUEDA pode causar sérios danos pessoais e ao equipamento.
Use o olhal de içamento quando for suspender a fonte.
Utilize uma empilhadeira, ponte rolante ou girafa para levantar a unidade com a finalidade de retirar do pallet,
conforme mostrado. Mantenha a fonte na vertical e estável. Não levante a mais do que o necessário para poder
retirar do pallet.

Art # A-11503

Coloque a fonte em uma superfície sólida e nivelada. O cliente pode fixar a fonte ao chão ou a um suporte fixando
a parte de baixo dos pés.
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3.05 Ligação da alimentação
O cabo de alimentação deve ser fornecido pelo usuário e conectado a fonte. Consulte as normas locais e nacionais
para a sugestão do fusível e bitola do cabo.
Remova a tampa esquerda da fonte.

Conecte o cabo de alimentação e o sistema de aterramento
1. Descasque cuidadosamente a parte de fora do cabo de alimentação de modo que as vias individuais fiquem
expostas. Descasque o fio de cada via. Passe o cabo pela abraçadeira no painel traseiro da fonte.
2. Instale as vias individuais nos terminais apropriados na contatora, conforme mostrado. Existem fios instalados
de fábrica nestes terminais e você deve solta-los primeiro. Não remova estes fios. Aperte os parafusos utilizando
uma chave allen de 4 mm.

4mm

Art # A-11550_AB

3. Conecte o cabo terra no bloco terminal do terra conforme mostrado acima.
4. Conecte um cabo de terra (F1) ao terminal terra no lado de fora da fonte localizado perto da porta do cabo da
tocha. Veja a seção de conexões de terra para detalhes completos e procedimentos de aterramento do sistema.

3-4

INSTALAÇÃO

Manual 0-5253P

AUTO-CUT 200 XT
Sistema Auto-Cut XT

Máquina de corte / Pórtico Tocha

CNC

Fonte
Auto-Cut

Mesa de corte

Barra de
aterramento

1/0
Cabo terra
fornecido pelo cliente.
Um bom terra deve
ser menos de 3 ohms.
Ideal 1.

1/0 Cabo obra
1/0 Cabo terra
(F1)

0 - 10 ft (0 - 3 m) Ideal
20 ft (6 m) Máximo

‘Star’
Ground

Art # A-11553P_AB

3.06 Conexões de aterramento
A. Interferência eletromagnética (EMI)
A abertura do arco gera uma certa quantidade de interferência eletromagnética (EMI), comumente chamada de
ruído RF. Este ruído RF pode interferir em outros equipamentos eletrônicos com CNC, controles remoto, controles
de altura, etc. . Para minimizar as interferências RF, siga estes passos de aterramento quando for instalar plasmas
mecanizados:

B. Aterramento
1. O arranjo preferencial para o aterramento é de um ponto único ou STAR. Este ponto único, usualmente na mesa
de obra, é conectado com um cabo 1/0 AWG (50 mm2) ou maior a um bom terra (medindo menos que 3 ohms;
o aterramento ideal é de 1 ohm ou menos). Veja o parágrafo C, Criando um aterramento. A haste de terra deve
ser colocada em um lugar mais próximo possível da mesa de obra. O ideal é menor que 3 metros, mas não
mais de 6,1 metros de distância entre a haste e a mesa.

NOTA!
Todo o cabo de aterramento deve ser o mais curto o possível. Cabos longos aumentam a resistência para as frequências da RF. Diâmetros menores aumentam a resistência para as frequências de RF, logo utilizar cabos mais grosso é melhor.
2. Aterramento para componentes montados na máquina (CNC, controles de altura, painel remoto, etc.) devem
seguir as recomendações do fabricante para o tamanho, tipo e ponto de conexão do terra.
Para componentes da Thermal Dynamics é recomendado utilizar um cabo com diâmetro mínimo de 10 AWG (6
mm2) ou fita de cobre plana com seção reta igual ou superior a 10 AWG conectado a mesa de obra. O ponto de
conexão deve estar limpo tendo o metal base exposto; ferrugem e pintura dificultam o contato. Para os outros
componentes, cabos maiores que os recomendados podem ser utilizados e podem melhorar a proteção contra
o ruído.
3. O corpo da máquina de corte também é conectado ao ponto único utilizando um cabo 1/0 AWG (50 mm2) ou
maior.
4. O cabo obra da fonte plasma (Veja NOTA) é conectado a mesa de obra no ponto único STAR.

Manual 0-5253P
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NOTA!
Não conecte o cabo obra diretamente a barra de aterramento.
5. Certifique-se de que o cabo obra e os cabos de aterramento estejam corretamente conectados. O cabo obra
deve ter uma conexão sólida a mesa de obra. As conexões do cabo obra e de aterramento devem estar livres
de ferrugem, sujeira, graxa, óleo e tinta. Se for necessário lixe a área até que o metal base apareça. Utilize arruelas de pressão para manter as conexões apertadas. É indicado o uso de componentes de conexão elétrica
para prevenção contra ferrugem.
6. O chassis da fonte plasma é conectado ao sistema de distribuição do terra conforme requerimentos da legislação. Se a fonte plasma estiver perto da máquina de corte (veja NOTA) uma segunda haste de aterramento não
se faz necessário, na verdade isto pode ser um problema por causar uma corrente de loop de terra e causar
interferência.
Quando a fonte plasma estiver longe da máquina de corte e estivermos tendo problemas com interferência,
pode ser necessário a instalação de uma segunda haste de terra, próxima a fonte plasma. O chassis da fonte
plasma deve ser conectado neste novo sistema de aterramento.

NOTA!
É recomendado que a fonte plasma esteja entre 20 - 30 ft (6,1 - 9,1 m) de distância
da mesa de obra, se possível.
7. O cabo de controle do plasma deve ser blindado, com a blindagem conectada apenas em um dos extremos do
cabo no lado da máquina de corte. Conectando os dois lados da blindagem do cabo, vai facilitar a existência
de loop de corrente que pode causar mais interferência que um cabo sem blindagem.

C. Criando um aterramento
1. Para criar um aterramento sólido, de baixa resistência, introduza uma barra de cobre de diâmetro mínimo de
1/2 polegada (12 mm) ou maior, com 6 - 8 ft (1,8 - 2,4 m) dentro do solo até que a barra entre em contato com
o solo úmido na maior parte do seu comprimento. Dependendo da localização, pode ser necessário uma profundidade maior para obter uma baixa resistência (veja NOTA). Barras de aterramento tipicamente com 10 pés
(3 metros) de comprimento, podem ser soldadas entre sí para aumentar o seu comprimento. Posicione a barra
o mais próximo da mesa de obra. Instale o cabo, 1/0 AWG (50 mm2) ou maior, entre a barra e o ponto único
STAR na mesa de obra.

NOTA!
O ideal é que a barra de aterramento corretamente instalada tenha um valor de resistência de 3 ohms ou menos.
D. Testador de terra de baixo custo
1. Um componente chave para reduzir EMI é um bom terra com baixa resistência. Existem vários instrumentos
de medição caros para verificar o aterramento. Abaixo descevemos um de baixo custo, uma alternativa que
pode ser construído por pessoal qualificado e familiarizado com construção elétrica e práticas de segurança. O
método anterior sugerido utilizava uma lâmpada incandescente que não funciona em tomadas GFCI que está
dendo utilizado em grande escala e as lâmpadas esão sendo obsoletadas.
2. Este método, bem como o método da lâmpada incandescente e alguns instrumentos caros, assumem que o
terra da instalação esteja perfeito, Zero ohms. Ele conecta a barra de aterramento que está sendo testada em
série com o terra da instalação e mede a resistência dos dois em série. Se o terra da instalação não for zero
ohms, não importa quanto seu terra seja bom, você nao vai conseguir uma medida baixa devido a alta resistência do terra da instalação. Isto é raro em instalações. Se o seu terra estiver muito próximo a outro sistema de
aterramento como a estrutura você pode medir uma falsa baixa resistência lendo do seu terra a estrutura e não
ao terra.da instalação.

NOTA!
Nos EUA a maioria das tomadas padrões CA são de 120 VCA 60 Hz. Em outros casos as
tomadas são 220 VCA 50 Hz.
3-6
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3. Obtenha um transformador de no mínimo 25 VA com a tensão e frequência no primário que se adeque com
a tomada usada. O transformador deve ter um secundário isolado tanto de 220 VCA ( 220 - 240 está bom)
ou 120 VCA (110-120 está bom) e que seja de no mínimo de 100 ma. O transformador também pode ter dois
enrrolamentos no primário em série para 220 ou em paralelo para 120 VCA. Como exemplo um transformador
Triad N-68X, mostrado abaixo, com 50 VA, 50/60 Hz.
Obtenha um resistor de potência de 1200 (1,2K) ohms, 15-25 W min., se estiver usando 120 V no secundário
ou 2200 (2,2K) ohms, 25-30 W para um secundário de 220V.
4. Monte o transformador e o resistor de potência dentro de uma caixa de metal. Conecte cabo de alimentação de
3 fios (c/terra) com o terra preso a caixa de metal por segurança. Se uma caixa plástica for utilizada, conecte o
corpo do transformador e o corpo do resistor ao fio terra do cabo. Deve existir um fusível de 1/4 a 1/2 A, em série
com o primário do transformador. Do secundário do transformador conecte um fio ao terra da instalação. ISto
pode ser a mesa de corte, o terra da tomada 120 ou 220 VCA ou a caixa de teste se estiver aterrada conforme
indicada.
Uma excelende leitura de terra deve ser de 1 ohms ou menos. Até 3 ohms é normalmente aceitável, valores
maiores reduzem a eficiência da supressão de EMI.
R = 1.2K, 15W
(2.2K, 25W for 220 VAC)

Triad N-68X

Triad N-68X

115 VAC

115 VAC

GND

220 VAC

0.1 VAC = 1 OHM,
0.3 VAC = 3 OHM,
etc.

115 VAC

F

115 VAC

115 VAC

F

Ground Rod with other
connections removed

GND

120 VAC

Utility (building) GND
Art # A-12710

AVISO
Alta tensão perigosa está presente quando conectado a alimentação. Não conecte a alimentação ou
opere a fonte a não ser que as tampas das conexões estejam presas no lugar.
5. Aumentar o comprimento da haste de terra acima de 20-30 ft (6,1 - 9,1 m) geralmente não aumenta a eficiência
do sistema de terra. Um diâmetro maior da haste que contenha mais superfície pode ajudar. Algumas vezes
manter o solo ao redor da haste úmido por meio de um sistema contínuo de gotejamento pode ajudar. Adicionar
sal ao solo, junto com a água pode reduzir a resistência. Você também pode tentar dispositivos químicos para
a haste de aterramento. Quando estes métodos são utilizados, se faz necessário uma verificação periódica da
resistência do aterramento para certificar-se de que o terra ainda está bom.

E. Passando o cabo da tocha
1. Para minimizar a interferência RF, posicione o cabo da tocha o mais longe possível de qualquer componente do
CNC, acionamentos, cabos de controle, ou linhas de alimentação primária. Se tiver que passar cabos próximos ao
cabo da tocha, faça em ângulo. Não passe os cabos de controle do plasma ou outro cabo de controle em paralelo
com o cabo da tocha dentro de esteiras porta cabos.
2. Mantenha o cabo da tocha limpo. Sujeira e partículas metálicas podem drenar energia, que podem causar dificuldade ao abrir o arco e aumentar a chance de interferência RF.
Manual 0-5253P
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3.07 Conecte o cabo obra
1. Veja a figura abaixo. Passe a ponta do cabo obra através do prensa cabo na parte traseira da fonte, depois
através da abertura na base do painel.
2. Veja a figura abaixo. Conecte o cabo no parafuso do primeiro furo na barra de tensão conforme mostrado.
Aperte firmemente. Não aperte em demasia.

AVISO
Certifique-se de que o parafuso utilziado para segurar o cabo esteja com o tamanho correto. Comprimento em excesso pode entrar em contato com outras partes do sistema e causar danos.

Art # A11558
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3.08 Conexões do suprimento de gases
1. Conecte as linhas de suprimento de gás as suas portas apropriadas conforme mostrado abaixo. A primeira
vista mostra o padrão de fabrica para uso do ar comprimido. Todos os outros gases use a segunda vista,
retirando o filtro de ar de dois estágios.

NOTA!
Quando utilizar o ar comprimido, a conexão deve ser feita através do filtro de ar de
dois estágios localizados no centro da parte traseira do painel. Não utilize o filtro de
dois estágios para outros gases.

Todos os gases exceto Ar

Padrão de fabrica Ar/Ar Usando ar comprimido

Porta Gás Plasma

Porta Gás Plasma
USER INPUT

USER INPUT

Porta Gás Proteção

Porta Gás Proteção

HEIGHT CONTROL

HEIGHT CONTROL

J15 - CNC

AIR / O2
PLASMA

Porta Opcional
Water Mist
Porta cabo da tocha

N2 / H35
PLASMA

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

CB4 - 5A 120 VAC

J15 - CNC

Porta Opcional
Water Mist

N2 / H35
PLASMA

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

Porta cabo da tocha

CB4 - 5A 120 VAC

F1 - 8A SB 230 VAC
F1 - 8A SB 230 VAC

AIR / O2
PLASMA

Terminal terra
cabo da tocha

F2 - 8A SB 230 VAC

Terminal terra
cabo da tocha

F2 - 8A SB 230 VAC

IN OUT

Porta cabo obra

Porta cabo obra
Entrada ar comprimido

Art # A-11749P

Manual 0-5253P

Art # A-11526P

INSTALAÇÃO

3-9

AUTO-CUT 200 XT		
3.09 Conecte o cado do CNC
1. Conecte uma extremidade do cabo do CNC no conector da fonte marcado como ‘CNC’.
2. Conecte a outra extremidade do cabo ao CNC.
3. A malha do cabo do CNC deve estar conectada ao terra.

USER INPUT

HEIGHT CONTROL

Para CNC

J15 - CNC

AIR / O2
PLASMA

N2 / H35
PLASMA

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

CB4 - 5A 120 VAC

F1 - 8A SB 230 VAC

F2 - 8A SB 230 VAC

Art # A-11527P_AC
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3.10 Conexões do controle de altura
A barra de terminais tem a tensão do arco (-) que é a saída negativa da TOCHA, o Arc Volts (+) que é a saída
positiva do cabo OBRA. Estes são os sinais para os controles de altura que necessitam do sinal completo da
tensão do arco. Também está disponível 120VCA e 24 VCA. Note que os dois 0 não são comuns. A corrente
admissível para dreno é de 100 ma @ 120VCA e 1Amp @ 24 VCA.

Art # A-11900

TB4

1

2

24 VAC
@ 1A

3

4

5

6

7

120 VAC Work
@ 100 ma.
Tip Volts
(Pilot)
Arc Volts
(Torch)

Art # A-11954

Também existe um furo adicional na parte traseira acima do conector para as ligações do cliente. Este, ao contrário do outro na CCM será o mais indicado para a colocação das ligações do cliente (com prensa cabo) para
as conexões para o controle de altura, etc..

Manual 0-5253P
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3.11 Conecte o cabo da tocha ao ignitor
1. Remova a tampa superior.
2. Passe o cabo da tocha e as mangueiras do refrigerante através da porta do cabo da tocha na parte traseira do
módulo. Certifique-se de que a parte de fora do cabo (cobertura) passe dentro da abertura.

!

CUIDADO
Use luvas de proteção quando manusear o cabo da tocha. Não dobre ou torça o cabo.

3. Dentro do módulo, deslize a abraçadeira pelo cabo mas não prenda até que todas as conexões sejam feitas.
4. Conecte o cabo ao módulo na sequência mostrada. A mangueira do refrigerante e os seus conectores são codificados por cor; vermelho para o retorno do refrigerante, verde para o fornecimento. As conexões do gás de
proteção e de plasma são rosca esquerda e rosca direita e não são intercambiáveis.

Cabo da tocha: Refrigerante ida e volta
Gás Plasma
Gás Proteção
Blindagem externa

1

Abraçadeira * (pode variar o tipo)

2

3

Art # A-11528P
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Conexão suprimento
refrigerante (verde)

Conexão gás
plasma
Conexão
gás proteção
Conexão retorno
refrigerante (vermelho)

Art # A-11529P

Cabo da tocha

5. Puxe a capa protetora do cabo da tocha para cima dos conectores dentro do módulo. Deslize o grampo para cima
do cabo e aperte o anel.
6. Re-instale a tampa.

4
Clamp

Art # A-11530

Manual 0-5253P

INSTALAÇÃO

3-13

AUTO-CUT 200 XT		
3.12 Instalação e conexão da cabeça da tocha
Instale a tocha conforme a seguir:
1. Instale o bloco de montagem da tocha na mesa de corte (portal). Aperte o bloco no local.
2. Deixe o final superior do cabo na posição. Remova e descarte as capas protetoras do tubo de montagem.
3. Instale o O-ring no resalto da parte superior do tubo de montagem. Deslize o tubo de montagem pela capa
dos cabos o suficiente para deixar exposta as conexões.
4. Conecte a cabeça da tocha as conexões das mangueiras. Siga a sequência mostrada. Não deixe que os cabos
torçam.
Final superior
Mostrado apenas para
ilustrar ordem de
montagem; as peças
devem estar bem fixadas.

O-Ring

Papel isolante

Cabo plasma

Cabo piloto

Cabo da tocha

Conector cabo
plasma
Tubo Posicionador

O-Ring

1
2
Válvula anti refluxo do
retorno do refrigerante
e conector

Detalhe do tubo
posicionador

Furos
roscados
Furos para dreno

Conector de gás
secundário (proteção)
Papel isolante
Conector do suprimento do refrigerante
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5. Deslize o tubo posicionador para baixo de encontro com a cabeça da tocha. Segure a cabeça da tocha para
que fique parada. Gire o tubo para rosquear na cabeça. Puxe as mangueiras para trás conforme necessário
para fixar o tubo. Não permita que as mangueiras girem.

!

CUIDADO
Certifique-se de que as mangueiras não girem dentro do tubo. As mangueiras devem estar
posicionadas conforme a figura.

6. A parte de baixo do tubo de montagem possui 4 furos roscados. Instale os parafusos allen que vem junto
com a tocha e prenda o tubo a cabeça.
7. Aperte o tubo no bloco. Deslize o cabo da parte superior até que se encaixe perfeitamente no tubo. Certifique-se de que se encaixe e fixe o o-ring.
8. Instale o bocal e o conjunto do cartucho (incluindo os consumíveis) na cabeça da tocha.

3.13 Instale os consumíveis na tocha
1. Verifique as tabelas de corte para selecionar os consumíveis corretos para a aplicação. A aplicação irá determinar quais os consumíveis que serão utilizados. Veja as tabelas de velocidades para a instalação dos
consumíveis corretos conforme a aplicação.

!

CUIDADO
Não misture os consumíveis. Certifique-se de que o bico e o eletrodo na tocha correspondam
aos gases plasma e de proteção em uso para a aplicação.

2. Instale os consumíveis como se segue para garantir a correta operação. Estes passos irão ajudar a correta
instalação dos consumíveis e que se encaixem perfeitamente.

Primeira montagem

gá

ho
uc
ar
C

do
ro
et
El

is

D

pr
a
ap

Copo de proteção

C

Fixador de
proteção

ot

et

D
gá istr
s ibu
pl id
as o
m r
a

or
a
tri
s bu
pr id
ot o
eç r
ão
Bi
co

NOTA!
Para consumíveis de 200-Amp, quando for trocar o fixador ou o copo de proteção,
monte estas duas partes antes de montar os outros consumíveis.

Segunda montagem
Art # A-07262P
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3. Empilhe os consumíveis.
4. Insira o conjunto dos consumíveis no cartucho. Certifique-se de que o o-ring maior do bico assente completamente no cartucho. Se qualquer parte do o-ring estiver aparente no cartucho, os consumíveis não estão
assentados corretamente.
1: Peças Juntas

2: Pressione o cartucho as peças

Eletrodo

Distribuidor
Gás Plasma

O-Ring
no bico

Bico

Sem folgas
entre as peças

Distribuidor
Gás Proteção

Cartucho cobre
os O-Ring do
bico da tocha

Capa protetora

3: Coloque o copo de proteção

4: Verifique a saliência no copo

Copo de proteção

Capa protetora
Saliência da capa
0,063-0,083" (1,6 - 2,1 mm)
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5. Utilize a ferramenta do cartucho para segurar o conjunto, enquanto gira o bocal de proteção no conjunto
do cartucho. Quando este conjunto estiver completamente montado, o bocal deve estar protuberante na
parte frontal do bocal entre 0,063” a 0,083” (1,6 - 2,1 mm). Sem esta protuberância aparente o bocal não está
corretamente assentado até o fim.

Ferramenta

Conjunto do Cartucho

Art # A-04344P_AB

Copo de Proteção

Instalando o copo no cartucho
6. Retire a ferramenta do cartucho. Posicione o conjunto na cabeça da tocha. O anel rápido de travamento deve
tocar o O-ring grande do corpo da tocha conforme mostrado. Se o cartucho não selar com o O-ring, então o
cartucho não está totalmente assentado até o fim.

!

CUIDADO
Não forçe o artucho se não estiver completamente apertado. Remova o cartucho e gentilmente
limpe as roscas na cabeça da tocha com uma escova. Aplique lubrificante compatível com
oxigênio (fornecido com a tocha) nas roscas.
Cabeça da tocha

Conjunto do cartucho

Art # A-03893P

Instalando o conjunto do cartucho na cabeça da tocha
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7. Confirme a correta montagem conforme mostrado.
Cabeça da tocha

O-Ring da cabeça
da tocha

0,063 - 0,083"
(1,6 - 2,1 mm)
Protuberância
Art # A-07202P

8. Deslize o clip ohmico por cima do bocal, caso esteja utilizando-o para o sensoriamento da altura da tocha.

NOTA!
O sensoriamento por contato ohmico não é recomendado quando em cortes submersos. Água na chapa interfere eletricamente no circuito do sensor ohmico.

Clip Ohmico

Art # A-03393P_AB

9. Conecte o fio do sensor de altura ao clip ohmico, se estiver utilizando o sensor de altura.
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3.14 Divisora de tensão para controle de altura iHC
Para um melhor desempenho do corte plasma é necessário manter a altura constante (standoff) acima do metal
durante o corte. Mesas de corte utilizam um Controle de Altura da Tocha (THC), também chamado de eixo Z, a
maioria utiliza uma realimentação da tensão do arco para controlar a altura. Vários destes, incluindo o iHC, parte
do controle XT CNC da Victor Technologies, vem com uma placa eletrônica divisora de tensão que tem de ser instalada dentro da fonte plasma para dividir o valor da tensão do arco que é alto, para um valor mais baixo para uso
em circuitos de controle.
Existe um espaço para a instalação da placa divisora localizado na parte interna superior do painel vertical. Furos
para a montagem da placa divisora iHC bem como de outras mais comuns já estão prontos.

CUIDADO
Se utilizar outra placa que não se encaixe com os furos já existentes, se possível remova o
painel, antes de furar. Se não for possível retirar, então tome as devidas precauções para que o
metal proveniente do furo não fique depositado dentro da fonte.

!

Instalando a placa divisora.
1. Localize a placa divisora que deve ter vindo junto com o iCNC.
2. Dentro da fonte plasma, localize e remova o painel de montagem através dos dois parafusos.
3. Instale espaçadores e a placa divisora que vem junto com o XT iCNC e instale novamente a placa no lugar,
fixando com os dois parafusos. Se for utilizar outra placa, siga as instruções para a montagem no mesmo
local.
Espaço para placa divisora

Furo para o cabo omico

Placa instalada

Art # A-12079P

Furo para a conexão da placa

Placa mostrada com o chicote de ligação opcional do iHC
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Cabo de controle.
A placa do iHC pode ser fornecida com o chicote e conectores (mostrado na imagem anterior), para ser instalado na
parte traseira do painel marcado como “Height Control”. O conector se encaixa com o cabo que vem do iHC. Para
outras placas divisoras, um prensa cabo deve ser instalado neste furo para a passagem dos cabos. Veja o apêndice
para o esquema, se necessário.

J55 - GCM
USER INPUT

Entrada cabo omico

J15 - CNC
HEIGHT CONTROL

Conexão da placa divisora
J54 - TSC /COMM

J59 - RAS

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC
J70 - HE
CB4 - 5A 120 VAC

F1 - 8A SB 230 VAC

F2 - 8A SB 230 VAC

Art # A-12080P

Conexões da tensão do arco.
As fontes plasma XT tem um bloco de terminais TB4, no lado direito perto do módulo CCM para as conexões do
Arc V- (Tocha); Tip V (Piloto); Arc V + (Obra). Se a placa divisora requer uma fonte separada, 24 VCA e 120 VCA
estão disponíveis no bloco de terminais TB4. Veja o apêndice para o esquema, se necessário.

TB4

1

2

24 VAC
@ 1A

3

4

5

6

7

120 VAC Work
@ 100 ma.
Tip Volts
(Pilot)
Arc Volts
(Torch)

Art # A-11954

Cabo do sensor “Ohmic” ou bocal.
Alguns controles de altura incluindo o iHC, procuram a chapa utilizando um sistema elétrico de medição, chamado ohmico, por contato entre o lado condutor da tocha e a obra a ser cortada. Um fio, normalmente cabo singelo
e flexível que seja capaz de resistir ao calor do arco, é conectado a placa divisora e ao bocal. A tocha XT inclue um
clipe metálico que se encaixa no bocal permitindo fácil remoção para a troca dos consumíveis. O cabo do sensor
ohmico pode ser conectado a este clipe com um terminal fast on fêmea de ¼” .
Alta quantidade de alta frequência (HF) que causa interferência eletromagnética (EMI) pode ser conduzida pelo cabo
devido a proximidade ao cabo da tocha. Por esta razão a montagem da placa divisora está fora da CCM e perto do
painel traseiro onde os cabos do sensor ohmico não necessitam passar perto de outros sistemas eletrônicos sensíveis.
É especialmente recomendado que o cabo ohmico não passe perto do módulo CCM ou perto do cabo da tocha.
Veja o apêndice para o esquema, se necessário.

Núcleos de ferrite.
É recomendado que o cabo do sensor ohmico seja equipado com um núcleo de ferrite com várias voltas, pelo menos
3 mas mais é melhor, para reduzir a energia conduzida para a placa divisora dentro da fonte plasma. O núcleo de
ferrite deve ser localizado no cabo onde entra na fonte plasma. Um segundo ferrite adicional a alguns metros da
tocha irá ajudar na redução da EMI que pode causar interferências.
Veja o apêndice para o esquema, se necessário.
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3:15 Enchendo o sistema com refrigerante
1. Encha o reservatório até o nível mostrado, com o refrigerante da Thermal Dynamics. O nível do refrigerante
é visível através do tanque translúcido. A quantidade de refrigerante necessário depende do comprimendo
das mangueiras e cabos da tocha.
2. Coloque a tampa no tanque.
Capacidade de refrigeração
Código e descrição

Mistura

Proteção até

TM

7-3580 ‘Extra-Cool ’

25 / 75

10° F / -12° C

7-3581 ‘Ultra-CoolTM’

50 / 50

27° F / -33° C

7-3582 ‘Extreme CoolTM’

Concentrado*

-65° F / -51° C

* Para misturar com o D-I CoolTM 7-3583

Tanque refrigerante

Faixa do Nível

Art # A-11463P
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2. Depois que o sistema estiver instalado completamente, verifique se o refrigerante tenha sido bombeado por
todo o sistema, conforme a seguir (veja NOTA):

NOTA!
O sistema provavelmente irá requerer mais refrigerante depois que o sistema tenha
sido LIGADO pela primeira vez.
a. Coloque a chave ON/OFF na posição ON. A fonte irá iniciar a circulação do refrigerante pelo sistema.
b. Após aproximadamente 4 minutos o sistema pode desligar se o comprimento das mangueiras não esteja
completamente preenchido com o refrigerante.
c. Coloque a chave ON/OFF na posição OFF. Preencha o tanque conforme necessário.
d. Depois de 10 segundos coloque a chave ON/OFF na posição ON novamente.
e. Repita os passos ‘b’ a ‘d’ até que o sistema não desligue mais. Dependendo do comprimento das mangueiras esta sequência precise ser feita de 3 a 5 vezes.
f. Depois que o sistema ficar operacional permita que a bomba opere por 10 minutos para poder retirar
todo o ar da linha de refrigeração antes de utilizar o sistema.
3. Preencha o reservatório e feche o tanque.

NOTA!
O sistema de intertravamento irá gerar uma mensagem de nível baixo caso o nível do
líquido esteja muito baixo.

3-22

INSTALAÇÃO

Manual 0-5253P

AUTO-CUT 200 XT

SEÇÃO 4: OPERAÇÃO
4.01 Indicadores da fonte plasma
Indicador Gás

Indicador AC

Indicador Temp.

A/

Indicador de estado

Indicador DC

A/
Art # A-11467P

Indicador de alimentação AC
Indica que a unidade passou no teste de entrada de alimentação e a tensão está sendo aplicada aos inversores
pela contatora de entrada quando a chave ON/OFF estiver na posição ON.
Indicador de TEMP: Normalmente DESLIGADO. O indicador irá ACENDER quando um sensor interno de
temperatura detectar uma temperatura acima dos limites normais. Deixe a unidade resfriar antes de continuar
a operação.
Indicador de GAS: Piscando durante o processo de início purga/bombeamento, depois quando o gás estiver
fluindo. Indica que a pressão e o fluxo de refrigerante para a operação estão adequados.
Indicador DC: Indica que a fonte está gerando uma tensão contínua de saída.

A/

Indicador de estado: Mostra o código da versão da CCM no início seguido do ajuste de corrente e o
estado do sistema. Veja a seção 4.05 e a seção de Códigos de estado para mais detalhes.
Indicador traseiro de AC
Indica que a alimentação CA está presente dentro da fonte.
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4.02 Características do console de controle
Sistema padrão

PLASMA

SHIELD

Art # A-11468P

RUN

SET

A

Gás Plasma
Manômetro de pressão

PLASMA

SHIELD

Knob de controle de
pressão gás plasma

Gás Proteção
Manômetro de pressão

Knob de controle de
pressão gás proteção

RUN

Seletor Run / Set

SET

A

Seletor de
corrente

Seletor Run / Set: Use a posição SET para ajustar as pressões e vazões dos gases plasma e de proteção. Uma vez
ajustado, coloque na posição RUN para operação.
Knob de controle de pressão do gás plasma e de proteção: Ajusta a pressão dos gases plasma e proteção. Gire o
knob para atingir o valor desejado.
Manômetros de pressão do gás plasma e de proteção: Mostra as pressões dos gases plasma e de proteção.

Seletor de corrente: Ajuste contínuo de 5 a 200 Amps. Visível aqui:

A/

Seletor do tipo de gás plasma (painel traseiro): Seleciona a correta tensão de operação para Ar & O2 ou N2 & H35.
Usar a seleção N2/H35 para o uso do F5.
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Sistema com opcional Water Mist (H2O)

PLASMA

SHIELD

H20 MIST
RUN

SET

SHIELD GAS

Art # A-11468P

H20 MIST

A

Gás Plasma
Manômetro de pressão

PLASMA

SHIELD

Knob de controle de
pressão gás plasma

Gás proteção
Manômetro de pressão

Knob de controle de
pressão gás proteção
H20 MIST
RUN

Selecão Run / Set

SET

SHIELD GAS

H20 MIST

A

Seletor de corrente

Seletor
Knob de controle e fluxômetro
gás proteção
Water Mist (proteção)

Seletor Run / Set: Use a posição SET para ajustar as pressões e vazões dos gases plasma e de proteção. Uma vez
ajustado, coloque na posição RUN para operação.
Knob de controle de pressão do gás plasma e de proteção: Ajusta a pressão dos gases plasma e de proteção. Gire
o knob para atingir o valor desejado.
Manômetros de pressão do gás plasma e de proteção: Mostra as pressões dos gases plasma e de proteção.
Seletor gás de proteção: Seleciona o fluido de proteção, gás ou H2O Mist (água).
Knob de controle e fluxômetro do Water Shield Mist (H2O):
Seletor gás de proteção: Seleciona o fluido de proteção, gás ou H2O Mist (água).
Knob de controle e fluxômetro do Water Shield: Controla a vazão de suprimento da água como proteção.

Seletor de corrente: Ajuste contínuo de 5 a 200 Amps. Visível aqui:

A/

Seletor do tipo de gás plasma (painel traseiro): Seleciona a correta tensão de operação para Ar & O2 ou N2 & H35.
Usar a seleção N2/H35 para o uso do F5.
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4.03 Ajuste de operação
Siga este procedimento de ajuste cada vez que o sistema for operado:

AVISO
Desconecte a alimentação para a fonte antes de montar ou desmontar a fonte, consumíveis, tocha e
conjunto de cabos ou adicionar líquido refrigerante.
A. Inspeção do nível do refrigerante
Verifique o nível do refrigerante no tanque na parte dianteira da fonte. Se o tanque estiver abaixo de 3/4, complete com o líquido.
B. Seleção dos consumíveis
Verifique se a tocha está montada corretamente. Instale os consumíveis corretos para a aplicação conforme a
seção de tabelas de corte manual.
C. Alimentação
Verifique se a alimentação está correta. Feche a chave geral ou conecte a unidade ao sistema de alimentação.
D. Conexão do cabo obra
Verifique se o cabo está conectado a uma superfície sólida e limpa, tanto na obra quanto na mesa. A área da
conexão deve estar limpa e sem tinta.
E. Conexão da tocha
Verifique se a tocha está conectada.
F. Suprimento de gás
Conecte os gases plasma e de proteção. Certifique-se de que os suprimentos estejam de acordo com as necessidades. Verifique as conexões e abra os gases. Ajuste a chave de seleção de gás na parte traseira do painel para
o gás utilizado.
Com a opção H2O Mist: Selecione o gás de proteção desejado conforme a seguir:
1. Se é desejado o gás de proteção, ajuste a chave de seleção de gás de proteção para a posição GAS.
2. Se é desejado água (Water Mist) como proteção, ajuste a chave de seleção de gás para a posição ‘H2O MIST’.
A água deve estar conectada na entrada H2O no painel traseiro.

NOTA!
Apenas deve ser utilizada água potável como gás de proteção.
Se a pressão da água potável for maior que 100 psi (6,9 bar) então devemos colocar
um regulador (Código 8-6118) instalado entre a fonte plasma e a fonte de água.
H. Purga do gás plasma
Coloque a chave ON/OFF da fonte na posição ON.
A purga de gás automaticamente irá remover qualquer condensação que possa ter se acumulado na tocha e no
cabo da tocha enquanto o sistema permaneceu desligado. Depois que a purga é completada, se a chave RUN/
SET estiver na posição SET, os gases irão fluir.
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I.

Seleção de corrente
Selecione a corrente de saída desejada.

J. Ajuste de pressão e vazão
1. Veja o manual da tocha para detalhes de pressão e vazão de acordo com o material a ser cortado. Coloque a
chave RUN/SET na posição SET. (O gás irá fluir pela tocha). Ajuste as pressões e vazões conforme a seguir:
2. Para ajustar a pressão do gás plasma:
a. Puxe o knob de controle de pressão do gás plasma.
c. Gire o knob para ajustar a pressão do gás.
d. Empurre o knob para travar o ajuste da pressão.
3. Para ajustar a pressão do gás de proteção:
Para o gás de proteção:
a. Coloque a chave de seleção do gás de proteção na posição GAS.
b. Puxe o knob de controle de pressão do gás de proteção.
c. Gire o knob para ajustar a pressão de gás.
d. Empurre de volta o knob para travar o ajuste.
Para H2O MIST como proteção:
a. Coloque a chave de seleção de gás de proteção na posição H2O MIST.
b. Gire o knob de controle do Water Mist para ajustar a pressão.

NOTA!
A não ser que a instalação inclua equipamento de seleção dos gases entre o suprimento e o console de controle, a mudança dos gases é feita desconectando o suprimento de gás na parte traseira do console de controle e conectando o gás necessário.
A entrada da água pode permanecer constantemente conectada uma vez que a chave
seletora do gás de proteção desabilita e habilita o fluxo do H2O Mist.
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4.04 Operação do sistema
Esta seção contém informações sobre a operação que é específica para a fonte.

AVISOS
Frequentemente reveja as Precauções de Segurança na Seção 1.
Se o cabo de alimentação da fonte tem um conector ou se não está permanentemente ligado a uma
tomada, certifique-se de que a tomada na parede esteja desconectada quando for inserir o cabo
nela.
Desconecte a alimentação para a fonte antes de desmontar ou desmntar a fonte, consumíveis,
tocha e conjunto de cabos ou adicionar líquido refrigerante.
Nunca é demais mover a chave ON/OFF da unidade para a posição OFF quando a operação de corte
tenha sido finalizada. Sempre desligue a chave da fonte depois de 5 minutos após o último corte ter
sido feito.
Antes de iniciar o sistema determine o processo a ser utilizado. Este processo é determinado pelo tipo e espessura
do metal a ser cortado. Selecione e instale corretamente os consumíveis necessários, conecte os gases necessários a
fonte plasma.
1. Conecte a alimentação a fonte. Um indicador na parte traseira do painel irá acender quando a alimentação
for aplicada a fonte. Coloque a chave de controle de gás em modo RUN.
2. Coloque a chave ON/OFF na posição ON (para cima). Os ventiladores irão funcionar. O sistema irá entrar
na “Sequência de Inicialização”.
• Por aproximadamente 10 segundos os pontos decimais dos 4 display irão piscar da direita para a esquerda.
• Depois os 4 retângulos do LED irão acender todos os segmentos como um teste.
• Então por 6 segundos o display irá mostrar a letra “C” (código) seguido pelo código da versão da CCM.
Exemplo “C1.2.0”. Durante este tempo vários testes de entrada da alimentação estão sendo executados.
Se ocorrer uma falha, o seu código será mostrado e a Sequência de Inicialização será interrompida. Falhas
serão mostradas com “E” ou “L”.
• A bomba do refrigerante inicia e o indicador de gás pisca enquanto os gases de corte são purgados por
20 segundos. O LED de GAS deve parar de piscar e o gás parar de fluir a não ser que a chave de controle
de gás esteja na posição SET ou o fluxo do refrigerante não esteja satisfeito. Ao mesmo tempo o display
mostra o ajuste da corrente. Exemplo: “200”.
• Uma vez que o fluxo do refrigerante é detectado, usualmente dentro de 5 segundos depois que a bomba
esteja funcionando, a contatora de entrada W1 fecha e o indicador CA acende. No entanto se o fluxo
correto do refrigerante não tenha sido alcançado a contatora não irá fechar e o LED de GAS continuará a
piscar até que o fluxo tenha sido satisfeito. O LED de GAS irá piscar por 4 minutos e depois o código de
erro E404 irá ser mostrado indicando que o correto fluxo do refrigerante não foi estabelecido.

POWER
I

ON
OFF
O

OFF
O

OFF
O

OFF

Art # A-11461
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3. Ajuste das pressões dos gases
a. Coloque a chave RUN/SET em SET.
b. Ajuste os reguladores de pressão de plasma e de proteção para os valores corretos ou fluxo se utilizar a
opção H2O Mist. (veja manual seção 2 para necessidades de pressão/vazão).
c. Retorne a chave RUN/SET para o modo RUN. Ao tentar dar o sinal de início enquando no modo SET
irá causar o erro L303, normalmente indicando uma baixa pressão de gás mas na Auto-Cut XT também
indica uma tentativa de abrir o arco enquanto no modo SET.
4. Ajuste a corrente de corte.
a. Ajuste o knob de controle da corrente para o valor de saída necessário mostrado no display de 4 dígitos.
5. Prepare para cortar.
a. Proteja os olhos e ouvidos.
b. Posicione a tocha na altura correta para transferência do arco em cima da obra.
6. Aplique START.
• Indicador do gás acende; pré fluxo de gás inicia.
• Durante o pré fluxo do gás a fonte é habilitada. O LED CC acende.
7. Arco Piloto
• Ao final do pré fluxo, ocorre a ignição (o arco piloto) e o Arco Piloto é estabelecido.
8. Transferido
• Quase que imediatamente, se a tocha é posicionada corretamente, o arco piloto transfere para a obra e
torna-se um arco de corte (transferido).
• A corrente sobe rapidamente para o nível ajustado no controle de corrente e o arco perfura através do
material.
• O sinal de OK to Move fica ativo e a tocha se movimenta para efetuar o corte.
9. Fim do corte
• Sinal de START é removido; corrente inicia redução e o arco é desligado.
• Os gases continuam a fluir pelo tempo de pós fluxo e então para.
• A bomba continua funcionando por 4 minutos e então desliga. O ventilador continua ligado até que a
alimentação esteja conectada.
10. Para fazer outro corte, repita os passos 5-9. Um segundo corte pode ser iniciado a qualquer momento depois
que o primeiro tenha sido completado.
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11.   Desligando o sistema.
a. Coloque a chave ON/OFF na parte frontal do painel na posição OFF.

AVISO
Alimentação CA ainda está presente dentro da fonte.
• Ventiladores e bomba, bem como todos os indicadores desligam.
• O display pode mostrar um código de falha por um momento, isto faz parte normal do processo de desligamento da fonte e não é um indicativo de falha.
b. Abra (desligue) a chave principal da alimentação. Toda a energia agora é retirada da unidade.
• O indicador CA no painel traseiro é desligado.

Sugestões operacionais
1. Aguarde 4 minutos antes de colocar a chave ON/OFF na posição OFF depois de cada operação. Isto irá permitir
que os ventiladores resfriem o calor da operação de dentro da fonte.
2. Para uma maior vida útil dos consumíveis, não opere o arco piloto além do necessário.
3. Manuseie com cuidado o cabo da tocha e proteja-o contra danos.
4. Quando utilizar água como proteção verifique o seguinte:
• Use água potável para ajudar a prevenir que partículas se acumulem dentro do sistema.
• Partículas contaminantes e acúmulos podem causar a redução da vida útil dos consumíveis e uma falha
prematura da tocha.
• Um filtro pode ajudar a prevenir estes tipos de contaminantes, melhorando o desempenho do corte.

4.05 Seleção do gás
A. Gases plasma
1. Ar comprimido como plasma
• Uso mais comum em materiais ferrosos ou com base de carbono para uma boa qualidade em velocidades
de cortes maiores.
• O ar como gás plasma é normalmente utilizado também em proteção.
• Somente ar limpo, seco e sem óleo é recomendado para uso como gás plasma. Qualquer contaminação
de óleo ou umidade na linha de ar irá reduzir substancialmente a vida útil dos consumíveis.
• Fornece resultados satisfatórios em materiais não ferrosos e reduzida soldabilidade em materiais ferrosos.
2. Mistura de Argônio/Hidrogênio (H35) como plasma
• Recomendado para uso em espessura de 3/4 polegada (19 mm) para cima em aço inoxidável. Recomendado
para uso em 1/2 polegada (12 mm) e acima em materiais não ferrosos. Esta mistura não é normalmente
utilizada em materiais mais finos, devido a existência de gases mais baratos e que possibilitam um corte
de qualidade similar.
• Baixa qualidade de corte em materiais ferrosos.
• Melhor velocidade e alta qualidade de corte em materiais mais espessos que compensa os altos custos.
• Uma mistura de 65% argônio / 35% hidrogênio deve ser utilizado.
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3. Oxigênio (O2) como plasma
• Oxigênio é recomendado para corte de materiais ferrosos.
• Oferece maior velocidade de corte.
• Oferece uma superfície de corte com acabamento suave e mínima nitretação na superfície (nitretação pode
causar dificuldade na obtenção de uma solda de qualidade se não for limpa).
4. Nitrogênio (N2) como plasma
• Oferece uma melhor qualidade de corte em materiais não ferrosos, como aço inoxidável e alumínio.
• Pode ser usado no lugar do ar como gás plasma e de proteção.
• Uma boa limpeza para solda deve ser feita para a retirada do nitrogênio.

B. Gases de proteção
1. Ar comprimido como proteção
• Ar como proteção é normalmente utilizado quando operar com ar ou oxigênio como gás plasma.
• Melhora a qualidade de corte em alguns materiais ferrosos.
• Mais barato - reduz o custo operacional.
2. Nitrogênio (N2) como proteção
• O nitrogênio é usado quando o gás plasma é o nitrogênio (N2) ou Ar/H2 (H35).
• Oferece acabamento liso em materiais não ferrosos.
• Pode reduzir a fumaça quando utilizar Ar/H2 (H35) como gás plasma.
3. Água como proteção
• Normalmente usado com nitrogênio.
• Oferece melhor qualidade da superfície cortada.
• Reduz a fumaça e o aporte de calor na obra.
• Efetivo até 1/2 polegada (12,7 mm) de espessura.
• Água potável reduz o custo operacional.
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4.06 Código de estado da fonte
NOTA!
Veja Apêndice para solução de problemas avançado
Ao ligar e durante a operação, o circuito de controle da fonte faz vários testes. Se o circuito detecta uma condição
que requer a atenção do operador, o indicador de estado no painel frontal mostra um código de 3 dígitos precedido
tanto da letra “E” (falha ativa atual) ou a letra “L” (última ou falha travada) o que significa que uma falha ocorreu
e parou o processo mas não é a falha ativa.
Algumas condições podem ser ativas indefinidamente, enquanto outras são momentâneas. A fonte bloqueia condições
momentâneas; algumas condições momentâneas podem desligar o sistema. O indicador pode mostrar múltiplas
condições em sequência; é importante reconhecer todas as possibilidades que podem ser mostradas.

NOTA!
Não existem códigos 500 neste sistema.
Código de estado da CCM
Grupo 1 Processo plasma
Código

Mensagem

Solução / Comentários

101

Plasma Desabilitado

Plasma não habilitado; dispositivo externo ativado ou jumper retirado da CCM TB1-1 & 2; cabo
flat de 40 pinos da PCB para a CCM desconectado ou com defeito.

102

Falha na ignição

O piloto não iniciou dentro de 15 segundos. Consumíveis na tocha estão desgastados?
Certifique-se de que a corrente combina com os consumíveis; pressão gás plasma muito alta;
defeito no ignitor; defeito na placa do piloto; defeito no inversor seção 1A.

103

Perda do piloto

O piloto saiu com o sinal de início ativo. Consumíveis desgastados? Certifique-se de que a corrente combina com os consumíveis; pressão de gás plasma muito alta.

104

Perda do arco
transferido

Arco transferido para a obra por mais de 50 ms e depois sai enquanto o sinal de início ainda
está ativo. O arco perdeu contato com a obra, saiu pela borda, em cima de furo, etc.; altura da
tocha muito distante; certifique-se de que a corrente combina com os consumíveis; pressão de
gás errada.

105

Não usado

Reservado.

106

Tempo de ignição
esgotado, sem
transferência

Deve ser tranferido do arco piloto para arco de corte dentro de 0,085 segundos (SW8-1 OFF)
ou 3 seg. (SW8-1 ON). Tocha muito alta ou sem material debaixo da tocha; corrente de corte
muito baixa para os consumíveis resultando em: corrente do piloto muito baixa para os consumíveis; pressão de gás errada.

107

Falha na proteção
do bico

108

Falha na tensão
do bico para o
eletrodo.

Tensão do bico muito próxima da tensão do eletrodo. Chave na parte de trás do painel de gás
na posição errada; consumíveis desgastados; consumíveis errados instalados na tocha causando um curto entre o bico e o eletrodo; pressão do gás plasma muito baixa. Vazamento na
mangueira de gás plasma na tocha; corrente muito alta para os consumíveis; placa Piloto com
defeito; curto na cabeça da tocha.

109

Processo não configurado.

Aplica-se apenas para o controle de gás automático DFC 3000. Selecione e carregue um processo de corte.

110

Dispositivo travado. DFC 3000: Processo carregando; aguarde até terminar.
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Código de estado da CCM
Grupo 2 -- Fonte plasma
Código

Mensagem

Solução / Comentários

201

Falta de fase

Fusível de alimentação queimado, fusivel F1 ou F2 do painel traseiro da fonte queimado,
conexão do cabo de alimentação ruim; placa de System Bias com defeito.

202

Não usado

Reservado.

203

Não usado

Reservado.

204

Não usado

Reservado.

205

Baixa saída CC

Menos de 60 VCC; cabo negativo em curto para obra ou terra; inversor com defeito (saída em
curto); sensor de tensão CCM (J24) desconectado ou com fio quebrado; CCM com defeito.

206

Não usado

Reservado.

207

Corrente acima de 8A no cabo obra antes do piloto ou transferência. Cabo negativo em curto
Corrente inexperada
para terra ou chassis do ignitor; defeito no sensor de corrente HCT1 do cabo obra; placa de
no cabo obra
relé com defeito.

208

Corrente acima de 6A no circuito do piloto antes da ignição. Consumíveis errados ou desCorrente inexperada
gastados fazendo com que o bico e eletrodo se toquem; cabo do piloto em curto para o
no circuito do piloto
negativo dentro do tubo da tocha; placa de relé com defeito; possível curto na tocha.

209

Não usado

Reservado.

210

Corrente de saída
muito alta

Detectada corrente no cabo obra maior que 20% do ajuste. Possíveis erros de sinal devido a
defeito no sensor de corrente HCT1 do cabo obra ou placa do relé; CCM com defeito.

211

Corrente de saída
muito baixa

Detectada corrente na obra abaixo de 20% do ajustado. Possíveis erros de sinal devido a
defeito no sensor de corrente HCT1 no cabo obra ou placa do relé; possível defeito na placa
do Piloto (IGBT em curto).

212

Corrente de obra baixa durante o corte e atribuido ao Módulo Inversor 1 Seção A; saída do
Corrente de saída
inversor desconectada; possível defeito no cabo flat; se o problema persistir troque o Modulo
baixa do Inversor 1A
Inversor 1.

213

Corrente de obra baixa durante o corte e atribuido ao Módulo Inversor 1 Seção B; Saída do
Corrente de saída
inversor desconectada; possível defeito no cabo flat; se o problema persistir troque o Modulo
baixa do Inversor 1B
Inversor 1.

214

Corrente de obra baixa durante o corte e atribuido ao Módulo Inversor 2 Seção A; Saída do
Corrente de saída
inversor desconectada; possível defeito no cabo flat; se o problema persistir troque o Modulo
baixa do Inversor 2A
Inversor 2.

215

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

216

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

217

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

218

Corrente de saída
alta no Inversor 1A

Corrente alta durante o corte é atribuido ao Inversor Módulo 1 Seção A; se o problema persistir troque o Módulo Inversor 1.

219

Corrente de saída
alta no Inversor 1B

Corrente alta durante o corte é atribuido ao Inversor Módulo 1 Seção B; se o problema persistir troque o Módulo Inversor 1.

220

Corrente de saída
alta no Inversor 2A

Corrente alta durante o corte é atribuido ao Inversor Módulo 2 Seção A; se o problema persistir troque o Módulo Inversor 2.

221

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

222

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

223

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

224

Inversor 1 não
encontrado

Módulo Inversor 1 Seção A necessário para o piloto; cabo flat CCM 1A para o Módulo Inversor 1 Seção A danificado ou desconectado.

225

Versão incompatível Versão incompatível; cabo flat CCM J31 para o Módulo Inversor 1 Seção A danificado; código
do Inversor 1A
da versão da CCM incompatível com a versão ou modelo do inversor.

226

Versão incompatível Versão incompatível; cabo flat CCM J32 para o Módulo Inversor 1 Seção B danificado; código
do Inversor 1B
da versão da CCM incompatível com a versão ou modelo do inversor.
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Código

Mensagem

Solução / Comentários

227

Versão incompatível Versão incompatível; cabo flat CCM J33 para o Módulo Inversor 2 Seção A danificado; código
do Inversor 2A
da versão da CCM incompatível com a versão ou modelo do inversor.

228

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

229

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

230

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

231

Faixa de tensão do Inversor é incompatível com a tensão de alimentação; cabo flat CCM J31
Alimentação Inverpara o Módulo Inversor 1 Seção A está danificado ou faltando; tensão do Módulo Inversor 1
sor 1A não combina
instalado está errada; módulo Inversor defeituoso.

232

Faixa de tensão do Inversor é incompatível com a tensão de alimentação; cabo flat CCM J32
Alimentação Inverpara o Módulo Inversor 1 Seção B está danificado ou faltando; tensão do Módulo Inversor 1
sor 1B não combina
instalado está errada; módulo Inversor defeituoso.

233

Faixa de tensão do Inversor é incompatível com a tensão de alimentação; cabo flat CCM J33
Alimentação Inverpara o Módulo Inversor 2 Seção A está danificado ou faltando; tensão do Módulo Inversor 2
sor 2A não combina
instalado está errada; módulo Inversor defeituoso.

234

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

235

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

236

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

237

Poucos inversores
encontrados

Duas ou mais seções de inversores são necessárias para operação; cabo flat da CCM para as
seções dos inversores estão danificadas ou desconectadas.

238

BIAS VAC Invalida

Seleção da tensão CA Invalida; Conexão no J61 do sistema de Bias danificada ou solta.

239

Tensão CA alta

Placa de detecção da tensão CA Bias está com valor maior que a fonte pode suportar; conexão
J61 de seleção de tensão Bias está danificada ou desconectada; placa do Bias danificada;
CCM danificada.

240

Tensão CA baixa

Placa de detecção da tensão CA Bias está com valor menor que a fonte pode suportar; conexão J61 de seleção de tensão Bias está danificada ou desconectada; placa do Bias danificada;
CCM danificada.

241

Falha na tensão de entrada do inversor; tensão fora da faixa ou falta de fase na alimentação
Erro da tensão de
CA do Módulo Inversor 1 Seção A; qualidade ruim da alimentação; contatora W1 com defeito;
entrada Inversor 1A conexão frouxa ou solta entre os terminais de entrada e a contatora W1 ou entre a contatora e
a entrada da seção do inversor; módulo inversor com defeito.

242

Falha na tensão de entrada do inversor; tensão fora da faixa ou falta de fase na alimentação
Erro da tensão de
CA do Módulo Inversor 1 Seção B; qualidade ruim da alimentação; contatora W1 com defeito;
entrada Inversor 1B conexão frouxa ou solta entre os terminais de entrada e a contatora W1 ou entre a contatora e
a entrada da seção do inversor; módulo inversor com defeito.

243

Falha na tensão de entrada do inversor; tensão fora da faixa ou falta de fase na alimentação
Erro da tensão de
CA do Módulo Inversor 2 Seção A; qualidade ruim da alimentação; contatora W1 com defeito;
entrada Inversor 2A conexão frouxa ou solta entre os terminais de entrada e a contatora W1 ou entre a contatora e
a entrada da seção do inversor; módulo inversor com defeito.

244

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

245

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

246

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

247

Falha no circuito do
Módulo Inversor 1 Seção A detectou uma falha no circuito; módulo Inversor 1 com defeito.
Inversor 1A

248

Falha no cirduito do
Módulo Inversor 1 Seção B detectou uma falha no circuito; módulo Inversor 1 com defeito.
Inversor 1B
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Mensagem

Solução / Comentários

249

Falha no circuito do
Módulo Inversor 2 Seção A detectou uma falha no circuito; módulo Inversor 2 com defeito.
Inversor 2A

250

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

251

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

252

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

253

Sobre temperatura
Inversor 1A

Módulo Inversor 1 Seção A detectou uma sobre temperatura; verifique por restrição no fluxo
de ar, radiador sujo; ventilador com defeito; se o problema persistir troque o módulo inversor.

254

Sobre temperatura
Inversor 1B

Módulo Inversor 1 Seção B detectou uma sobre temperatura; verifique por restrição no fluxo
de ar, radiador sujo; ventilador com defeito; se o problema persistir troque o módulo inversor.

255

Sobre temperatura- Módulo Inversor 2 Seção A detectou uma sobre temperatura; verifique por restrição no fluxo
Inversor 2A
de ar, radiador sujo; ventilador com defeito; se o problema persistir troque o módulo inversor.

256

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

257

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

258

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

259

Sobre temperatura
ambiente Inversor
1A

Circuito inversor com sobre temperatura devido ao ambiente estar acima de 400 C; reduza o
ciclo de trabalho de corte da fonte; reduza a temperatura ambiente; melhore a troca de calor.

260

Sobre temperatura
ambiente Inversor
1B

Circuito inversor com sobre temperatura devido ao ambiente estar acima de 400 C; reduza o
ciclo de trabalho de corte da fonte; reduza a temperatura ambiente; melhore a troca de calor.

261

Sobre temperatura
ambiente Inversor
2A

Circuito inversor com sobre temperatura devido ao ambiente estar acima de 400 C; reduza o
ciclo de trabalho de corte da fonte; reduza a temperatura ambiente; melhore a troca de calor.

262

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

263

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

264

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

265

Sem alimentação no Seção do inversor pode não ter alimentação. Contatora não fechou; contatora com defeito ou
Inversor 1A
CB4 acionado; entrada da seção do inversor não conectado; inversor com defeito.

266

Sem alimentação no Seção do inversor pode não ter alimentação. Contatora não fechou; contatora com defeito ou
Inversor 1B
CB4 acionado; entrada da seção do inversor não conectado; inversor com defeito.

267

Sem alimentação no Seção do inversor pode não ter alimentação. Contatora não fechou; contatora com defeito ou
Inversor 2A
CB4 acionado; entrada da seção do inversor não conectado; inversor com defeito.

268

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

269

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

270

Não usado

Reservado para outros modelos com inversores adicionais.

271

Falha na leitura da
ID do Inversor

CCM encontrou valores de ID inconsistentes durante a leitura. O cabo de ligação da CCM para
uma seção do inversor está danificado ou desconectado; cabo colocado errado.
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Código de estado da CCM
Grupo 3 -- Protocolo e estado do controle de gás
Código

Mensagem

Solução / Comentários

301

Não usado

Reservado para outros modelos.

302

Reservado

Sem informação disponível. Contactar assistência técnica.

303

Pressão do
suprimento de gás
fora do especificado.

Autocut está em modo SET ou pressão de gás plasma muito baixa; Sensor de pressão
(PS1) com defeito.

304

Controle de gás
purgando

Normalmente depois de ligar a fonte ou retornando da situação de Plasma desabilitado.

305

Não usado

Reservado para outros modelos.

306

Não usado

Reservado para uso futuro.

307

Erro na sequencia do
controle de gás

Verifique a versão do firmware para compatibilidade com o GCM 2010 ou DMC e DPC.

308

Tipo de controle de
gás errado

CCM errada (tipo Auto-Cut ou Pak 200?) para Ultra-Cut; Instale a CCM correta.

309

Não usado

Reservado para outros modelos.

310*

Falha DPC

Verifique o indicador de estado do DPC para o problema específico.

311*

Falha controle de
válvula DPC

Verifique o indicador de estado do DPC para o problema específico.

312*

Falha DMC

Verifique o indicador de estado do DMC para o problema específico.

313*

Controle de gás não
configurado

DMC ou DPC não configurado para o processo ou travado; veja o estado do DMC e DPC.

* Aplica-se apenas ao DFC 3000 (Auto).

Código de estado da CCM
Grupo 4 -- Sistema refrigerante da tocha
Código

Mensagem

Solução / Comentários

Nível baixo do refrigerante

Verifique o nível do refrigerante, adicione se necessário.

402

Baixo fluxo do refrigerante

Fluxo do refrigerante medido pelo FS1 está abaixo de 0,7 gpm (0,25 para a Pak200i);
filtro sujo; restrição na cabeça da tocha ou nas mangueiras; tipo de consumível errado;
o-ring ruim na válvula de retenção da tocha; tubo do refrigerante da cabeça da tocha/válvula de retenção quebrado ou com defeito; bomba ou válvula bypass com defeito. Código
402 junto com o 104 é indicação de um problema de baixo fluxo.

403

Aquecimento do refrige- Temperatura do refrigerante excedeu 750 C (1670 F). Operar com o painel lateral solto ou
removido; falha no ventilador do refrigerante; radiador bloqueado com sujeira.
rante

404

Fluxo do refrigerante correto de 0,7 gpm conforme medido pelo FS1 não foi obtido
durante os primeiro 4 minutos. Nova instalação pode requerer várias tentativas de início
do processo para encher as mangueiras com o refrigerante; ligue e desligue a fonte para
Sistema refrigerante não
encher as mangueiras; mangueira do refrigerante ou cabo da tocha invertido; filtro do reestá pronto.
frigerante entupido; restrição no cabo ou na cabeça da tocha; tipo de consumível errado;
tubo do refrigerante da cabeça da tocha/válvula de retenção quebrado ou com defeito;
bomba ou válvula bypass com defeito.

405

Aviso de nível baixo do
refrigerante

Nível baixo do refrigerante durante o corte, não para o corte. Adicione refrigerante conforme necessário.

406

Não usado

Reservado para outros modelos.

407

Aquecimento do refrige- Temperatura ambiente acima de 400 C resulta no aquecimento do refrigerante. Reduza o
rante, ambiente quente. ciclo de trabalho de corte; reduza a temperatura ambiente; melhore a troca de calor.

401
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Sem grupo 5 (500) para sistema com GCM 2010
Código de estado da CCM
Grupo 6 -- CCM
Código

Mensagem

601

Erro tensão analógica

CCM com defeito, substitua.

602

Erro ADC ou DAC

CCM com defeito, substitua.

603

Reservado

Sem informação disponível. Contactar assistência técnica.

604

Erro memória dados

CCM com defeito, substitua.

605

Falha programa

CCM com defeito, substitua.

606

+5V baixo

CCM com defeito, substitua.

607

Aquecimento do processador

Reduza a temperatura ambiente; CCM com defeito; substitua.

608

5V baixo para a comuCCM com defeito, substitua.
nicação RS 485/422.

609

Erro atualização do
Firmware

CCM com defeito, substitua.

610

Erro atualização do
Firmware

CCM com defeito, substitua.

611

Falha controle USB

CCM com defeito, substitua.

612

Falha alimentação da
USB

Dispositivo USB com defeito; CCM com defeito.

613

Falha criação do Log
da USB

Incapaz de criar arquivo Log no dispositivo USB da última tentativa de atualização do
firmware; Use um dispositivo USB diferente ou formate novamente.

614

Sem arquivo USF

Arquivo VTCCMFW.USF perdido do drive Flash; adicione os arquivos corretos no Drive Flash
para atualizar o Firmware; use um dispositivo USB diferente ou formate novamente.

615

Sem arquivo atualizado Arquivo específico de atualização da CCM, VTCCMFW.USF não encontrado; adicione os
na CCM
arquivos corretos no Drive Flash para atualizar o Firmware.

616

Falha atualização do
DPC

Falha ocorrida ao tentar atualizar o firmware do DPC; adicione os arquivos corretos no Drive
Flash para atualizar o Firmware; veja o CCM_LOG.TXT no dispositivo USB para detalhes.

617

Falha atualização do
DMC

Falha ocorrida ao tentar atualizar o firmware do DMC; adicione os arquivos corretos no Drive
Flash para atualizar o Firmware; veja o CCM_LOG.TXT no dispositivo USB para detalhes.

618

Falha calibração do
ADC

Erro muito grande na calibração do ADC; se falha persistir, CCM com defeito.

619

Falha na chave de fluxo Chave de fluxo informando fluxo de refrigerante com a bomba desligada.

620

Erro da memória não
volátil

Memória não volátil corrompida e apagada; se falha persistir, CCM com defeito.

621

Falha no formato do
USB

O drive USB foi detectado mas não pode ser lido pela CCM. Faça uma cópia dos arquivos
atuais do pendrive, reformate em FAT ou FAT32 e coloque apenas os arquivos a serem atualizados e tente novamente. Use um pendrive diferente formatado em FAT ou FAT32.

622

Falha no código de
execução da CCM

Possível problema de ruido EMI ou falha no código. Verifique o aterramento e suas ligações,
posição do cabo da tocha para reduzir o EMI para a CCM. Se o problema persistir, verifique
se o código da versão da CCM é o mais atual. Substitua a CCM.
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4.07 Qualidade de corte
As necessidades da qualidade de corte dependem da aplicação. Por exemplo, superfície nitretada e ângulo de
chanfro podem variar e ser um fator importante quando a superfície da peça irá sofrer solda depois do corte. Corte
sem rebarba é importante quando o acabamento final da peça é desejado sem uma segunda operação de limpeza.
A qualidade de corte pode variar em diferentes materiais e espessuras.
Largura da sangria

Ângulo de
corte lado
esquerdo

Ângulo de
corte lado direito

Ângulo de chanfro
da superfície
do corte

Respingos
superiores
Borda superior
arredondada
Rebarba
grudada

Art # A-00512P

Linhas de corte
da superficie cortada

A-00007P

Superfície de corte
A condição (rugoso ou liso) da face do corte.
Ângulo do chanfro
Ângulo entre o centro da linha da tocha e a linha que é perpendicular a obra. Se a tocha estiver perpendicular
a obra, o ângulo é 0°.
Arredondamento da borda superior
O arredondamento da borda superior é devido ao contato inicial do arco plasma a obra.
Formação de rebarba na borda superior e respingos
Rebarba é material derretido que não foi expulso da área de corte e se resolidifica na chapa. Respingos são rebarbas que se acumularam na superfície superior da obra. Rebarba em excesso requer uma segunda operação
depois do corte.
Largura da sangria
É a largura do material removido durante o corte.
Nitretação
Depósitos de nitretos que podem permanecer na superfície do corte de aço carbono quando o nitrogênio está
presente no jato de gás plasma. Nitretação pode criar dificuldades se o aço for soldado depois do processo de corte.
Direção do corte
O jato do gás plasma gira quando sai da tocha para manter uma coluna de gás suave. O efeito de girar resulta
em um lado do corte ser mais esquadrejado que o outro. O corte visto ao longo do deslocamento, o lado direito
é mais esquadrejado que o lado esquerdo.
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Horário

Ângulo de
corte lado
esquerdo

Sobra

Ângulo de
corte lado direito
Antihorário
Sobra

Obra
Art # A-00512P

Art # A-04182P

Swirl Effect on Side Characteristics Of Cut
Para se obter um corte esquadrejado ao longo de um corte interno de uma peça, a tocha deve mover-se no
sentido anti-horário no comprimento do corte. Para manter o esquadro ao longo de um corte externo, a tocha
deve mover-se no sentido horário.
Corte submerso
O corte em uma mesa de obra tanto submerso ou com uma lâmina de água tocando a chapa ou com um
sistema de cortina de água não é recomendado. Se uma mesa de água é utilizada, o nível da água deve ficar a
pelo menos 4 polegadas (101,6 mm) da superfície inferior da chapa. O não comprimento desta recomendação
pode resultar em uma qualidade de corte ruim ou redução da vida útil dos consumíveis.
Sensor ohmico
O uso do sensor de altura ohmico não é recomendado com o uso de água. A água na chapa interfere eletricamente com o circuito do sensor ohmico.
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SEÇÃO 5: MANUTENÇÃO
5.01 Manutenção geral
Faça as seguintes verificações periodicamente para garantir o correto desempenho do sistema.
Agenda de manutenção da fonte
Diariamente
Verifique o nível do refrigerante; complete se necessário.
Verifique as conexões e as pressões nas linhas dos gases.
Verifique o ventilador; limpe se necessário.
Semanalmente
Verifique os o-ring da tocha e cartucho.
Mensalmente
Verifique o ventilador e o radiador; limpe se necessário.
Verifique as mangueiras se existem rachaduras,
vazamentos, corrosão. Troque se necessário.
Verifique as conexões elétricas se tem rachaduras ou
corrosão. Troque se necessário.
Limpe o filtro da água (se utilizar H2O Mist).
Semestralmente
Troque o filtro do refrigerante.
Limpe o tanque do refrigerante.
Limpe qualquer sujeira de pó acumulada dentro da fonte.

5.02 Procedimento de limpeza do filtro do refrigerante
A limpeza periódica do filtro do refrigerante garante a máxima eficiência do fluxo. Baixo fluxo pode causar ineficiência da refrigeração dos consumíveis na tocha e consequentemente maior gasto dos consumíveis.
Limpe o filtro do refrigerante conforme a seguir:
1. Desconecte a alimentação da fonte.
2. Desatarraxe e retire o copo do filtro manualmente. Copo grande localizado na parte traseira da fonte.
Certifique-se de segurar o O-ring.
3. Inspecione e substitua o filtro se necessário. Re instale o copo, apertando-o manualmente. Certifique-se de
que o O-ring está no lugar.
4. Ligue o sistema e veja se tem vazamento.
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5.03 Procedimento de troca do refrigerante
Substitua o refrigerante conforme a seguir:
1. Desconecte a alimentação da fonte.
2. Remova o painel inferior direito.
3. Localize a conexão na linha do refrigerante que sai de baixo do tanque do refrigerante,  #1 na figura a seguir.
Desconecte a linha do refrigerante nesta conexão e drene o refrigerante para um recipiente com o tamanho
suficiente. Lembre-se que você vai estar esvasiando mais que o conteúdo de dentro do reservatório.
4. Uma vez drenado, desconecte a mangueira cinza da conexão #2 na figura a seguir. Deixe que o excesso do
refrigerante seja drenado, então aplique no máximo 5psi para limpar a linha.

!

CUIDADO
Aplicar mais de 5 psi de ar no sistema de refrigeração pode resultar em danos. Cuidado extra
deve ser utilizado quando for fazer este procedimento.

2

1

Art # A11689

5. Reconecte as duas mangueiras nas conexões e então remova o copo do filtro na parte traseira da fonte. Retire
o refrigerante remanescente para o recipiente e recoloque o copo.

NOTA!
Se você também necessitar trocar o refrigerante ainda contido nas mangueiras,
desconecte as mangueiras da fonte e manualemnte esvazie.
6. Encha o tanque com refrigerante novo até que o nível correto seja alcançado verificando os vazamentos.
7. Ligue o sistema, deixe rodar por alguns minutos e verifique o nível, complete se necessário. Veja a seção 3:15
Enchendo o sistema com refrigerante.
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5.04 Serviço no ignitor
Tabela de serviço do arco remoto
Sintoma

Causa

Verifique

Solução

O refrigerante ficou condutor

Meça a condutibilidade

Esvazie o sistema e troque o
refrigerante.

O cabo de retorno do piloto não
está conectado.

Inspecione visualmente.

Conecte o cabo.

Espaço dos eletrodos muito
perto.

Verifique com um gabarito.

Ajuste a 0,063” ±0,002”.

Meça a capacitância.

Reconecte ou troque.

O capacitor (C4) de alta
Sem ignição:
frequência está aberto.
A centelha existe no
arco remoto mas
Ferrite quebrado ou faltando.
sem ignição
Curto no indutor (L1).

Sem ignição:
Sem centelha no
arco remoto

Sem refrigeração
ou insuficiente:
vazamento no
refrigerante.

Inspecione visualmente.

Troque.

Inspecione visualmente.

Remova o curto; aumente os
espaços das espiras.

Capacitores do eletrodo
(C1, C2, C3)
quebrado ou com defeito.

Meça a capacitância.

Troque.

Cabo negativo não conectado
corretamente.

Inspecione visualmente.

Reconecte.

Espaço dos eletrodos muito
distante.

Verifique com um gabarito.

Ajuste a 0,063” ±0,002”

Falha no transformador.

Meça a resistência.

Troque.

Sem alimentação 120Vca.

Verifique a tensão de entrada no
filtro EMI.

Faça as conexões. Troque a
fiação.

Conexão ausente ou solta nos
eletrodos.

Inspecione visualmente.

Reconecte.

Falha no filtro EMI.

Meça a tensão / resistência.

Troque.

Conexões frouxas.

Inspecione visualmente.

Aperte as conexões.

Falha na conexão (L1).

Inspecione visualmente.

Troque a bobina HF.

Linha do refrigerante danificada
ou furada.

Inspecione visualmente.

Troque a linha do refrigerante.

Sem refrigeração ou Mangueira de ida e retorno
invertidas.
insuficiente:
Sem fluxo do
Entupimento na bobina ou na
refrigerante.
mangueira.

Inspecione visualmente as cores Junte as conexões com as suas
das conexões.
cores.
Afrouxe um pouco a conexão e
verifique se existe fluxo.

Esvazie o sistema.

Cabo dreno do conjunto de Inspecione visualmente a conexão
Reconecte / aperte as conexões.
cabos da tocha solto ou perdido.
do cabo no arco remoto.
Comportamento
errado do sistema
(interferência EMI).

Manual 0-5253P

Conexão de terra solta ou
ausente.

Inspecione visualmente o cabo
terra para o arco remoto.

Faça ou aperte as conexões ao
aterramento.

Capacitor C5 não conectado,
aberto ou ausente.

Inspecione visualmente / meça o
capacitor.

Troque a placa.

MANUTENÇÃO

5-3

AUTO-CUT 200 XT		
5.05 Ajuste da distância entre os eletrodos
1. Desligue a alimentação. Remova a tampa superior do console.
2. Ajuste o centelhador conforme mostrado. Re-instale a tampa superior.
0.063" ± 0.002"
1.6 ± 0.05 mm

Art # A-11464
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SEÇÃO 6: PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO
6.01 Reposição da fonte
Unidade completa / componente		

Código

Auto-Cut 200 XT™ Power Supply,     400VAC +10 -15% (CCC)

3-8112-3

Manual 0-5253P
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6.02 Mangueiras e cabos
Veja a seção 3.05 sobre aterramento e seus cabos.

G: Conj. cabo da tocha, blindado
- Mang. refrigerante e negativo
- Mang. retorno refrigerante
- Retorno piloto
- Gás plasma
- Gás proteção

Auto-Cut XT
Fonte
CNC

Cabo CNC

P
Tubo
posicionador

Alimentação
Cabo
terra

Tocha

F1
Cabo obra

O

Obra
Art # A-11687P_AB

Códigos dos cabos; Fonte Auto-Cut 200 XT, Tocha XT-301
Comprimento dos cabos
Key

10 ft
15 ft
3.05 m 4.5 m

Descrição

F1

Cabo terra, Gás
para terra

G

Conjunto cabo da tocha

O

Cabo obra

P

Cabo de controle, CNC
para fonte plsama

25 ft
35 ft
50 ft
75 ft 100 ft 125 ft
7.6 m 10.6 m 15.2 m 22.8 m 30.5 m 38.1 m

9-4924 9-4925

9-4926 9-4927 9-4928 9-4929

4-3044 4-3045 4-3046 4-3047 4-3048
9-9300 9-9301 9-9302 9-9303 9-9304 9-9305 9-9306 9-9307
9-8312

9-8313 9-8315 9-8316 9-8317

NOTA!
Conjunto de cabos Supply lead) inclui o Pilot Return Cable, Negative Cable, Coolant
Supply & Return Hoses, e Control Cable.

F1

Verde / Amarelo 1/0 (50 mm2 )

Cabo da tocha

G

O

Cabo terra,
Arco remoto p/
terra geral

Cabo 1/0 (50 mm 2 )

P

Cabo obra

Cabo CNC (14 vias)

Art # A-11688P
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6.03 Peças de reposição externa da fonte
Ítem #

Qty

Descrição		

Código

1

1

Power Supply Top Panel

9-7300

2

1

Power Supply Upper Right and Left Side

9-7301

3

1

Power Supply Lower Right Side

9-7302

4

1

Power Supply Lower Left Side

9-7304

1

2

2

4

3

Art # A-11465_AB
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6.04 Peças de reposição da fonte - Lado direito inferior
Ítem #

Qty

Descrição

Ref. Des.

1

1

Coolant Tank, Cap

8-5124

2

1

Coolant Tank

9-7306

3

1

Sensor, Coolant level

9-7307

4

1

Pump, Coolant, Assembly (with motor)

9-7309

1

Pump, Coolant, Assembly (no motor)

9-7422

5

1

Motor, Pump (motor only)

9-7424

6

1

Heat Exchanger Fan

9-7415

7

1

Radiator

9-7311

8

1

Flow, Switch  (Not shown, behind cooling fans)

FS1

Código

9-7310

Art # A-11984_AB

1

2
3

4
7

8

5

6
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6.05 Peças de reposição da fonte - Lado direito superior
Ítem #

Qty

Descrição

Ref. Des.

Código

1

1

Pump Motor Control Relay

MC3

9-7314

2

1

Inrush Control Relay

K1

9-7337

3

1

Inrush Relay

MC1

9-7336

4

1

Auxilliary Transformer

9-7315

5

1

Display PCB

9-9252

6

1

On/Off Switch Breaker

7

1

Bias Supply

9-9253

8

1

Relay and Interface PCB

9-9251

9

1

CCM PCB Assembly

9-7324

SW1

9-7316

7
6

8

5
4
3

2
1

9

Art # A-11567_AB
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6.06 Peça de reposição da fonte - Lado esquerdo inferior
Ítem #

Qty

Descrição

Ref. Des.

1

1

AC Suppressor PCB

9-9254

2

1

Pilot PCB AC-200XT

9-9255

3

1

Half Inverter Block

9-7319

4

1

Full Inverter Block

9-7317

5

1

Main Contactor

W1

Código

9-7318

		

2

1
3

4
5

Art # A-11568
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6.07 Peça de reposição da fonte - Lado superior esquerdo
Ítem #

Qty

Descrição		

Código

1

1

Gas Solenoid (2 required per unit)

9-6319

2

1

Water Filter Assembly (Optional. Requires 3rd gas solenoid)

8-3460

3

1

PCB, RAS1000 RF Cap Board

9-9423

4

1

HF Coil Assy, Arc Starter

9-4959

5

1

Current Transducer, 300A

6

1

Pressure Switch

HCT1

W7005324
9-6318

3
2

6
4

5

1

Art # A-11569_AD
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6.08 Peça de reposição da fonte - Painel traseiro
Ítem #

Qty

Descrição		

Código

1

1

Coolant Filter Assy.

9-7320

2

1

Coolant Filter		

9-7322

3

1

Gas Selection Switch

9-3325

4

1

Air Filter Assembly AC200-XT

9-7527

- First Stage Filter Element only

9-1021

- Second Stage Filter Element only

9-1022

Fuse, 8A SB 500V (2 total)

9-7377

5

1

1
USER INPUT

HEIGHT CONTROL

3
J15 - CNC

2

AIR / O2
PLASMA

N2 / H35
PLASMA

CB2 - 5A 120 VAC

CB3 - 5A 24 VAC

CB4 - 5A 120 VAC

F1 - 8A SB 500 VAC

4

F2 - 8A SB 500 VAC

5

Art # A-11570_AD
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6.09 Peça de reposição da fonte - Painel frontal
Ítem #

Qty

Descrição		

Código

1

1

Pressure Gauge

8-6800

2

1

Gas Regulator

9-9509

3

1

Run/Set Selector Switch

9-3427

4

1

Potentiometer		

9-2685

5

1

Flowmeter, H2O		
9-7762

6

1

Shield Gas Selector Switch

9-3426
Controle opcional
com Water Mist

Controle padrão

PLASMA

SHIELD

PLASMA

SHIELD

H20 MIST
RUN

RUN

SET

SHIELD GAS

H20 MIST

SET

A
A

PLASMA

SHIELD

1

PLASMA

1

SHIELD

1

1

2

2

2

H20 MIST
RUN

RUN

3

SET

SHIELD GAS

H20 MIST

5

SET

3

A

4

A

6
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6.10 Mangueira de suprimento de gás recomendada
Ítem #		Qty
1

6-10

Descrição		

Código

3/8”Gray Synflex Hose.  No fittings included.   Catalog number per foot

9-3616

LISTA DE PEÇAS
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SEÇÃO 7: MANUTENÇÃO DA TOCHA
7.01 Retirada dos consumíveis
1. Use a ferramenta de retirar os consumíveis para segurar o copo de proteção e o cartucho sem que se movam.
Rode o copo de proteção para remover do cartucho.

Ferramenta

Conjunto do Cartucho

Art # A-04344P_AB

Copo de Proteção

2. Retire a ferramenta do cartucho. Utilize a ferramenta para empurrar os consumíveis para fora do cartucho.
Ferramenta

Cartucho

Art # A-04345P_AB
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7.02 Lubrificação do O-Ring
Lubrifique todos os 3 O-Rings do cartucho e os 3 O-Rings na cabeça do corpo da tocha periodicamente com o
lubrificante de O-Ring fornecido junto com o sistema. Remova o anel elástico do cartucho e deslize o anel de
travamento para baixo para ter acesso ao O-Ring debaixo do anel de trava.
O-Rings

O-Ring interno (Código 9-3030)
Localização (Debaixo do anel de trava)

Cabeça da Tocha

Código 9-9041

O-Ring, Código 9-3029
O-Ring, Código 9-3028

Código 9-3027
Código 9-3026
Código 9-3025

Conjunto do Cartucho

Anel elástico
Art # A-04066P_AC

Art # A-04071P_AC

!

CUIDADO
Use apenas o lubrificante de O-ring fornecido pela Thermal Dynamics código 9-4893 (Christo
Lube MCG-129) nesta tocha. O uso de outro tipo de lubrificante pode causar danos irreparáveis
a tocha.

7.03 Desgaste dos consumíveis
Substitua o distribuidor de gás se ele estiver trincado ou carbonizado.
Substitua o distribuidor de gás se as extremidades estiverem deformadas.
Substitua o bico / eletrodo se estiverem desgastados.

Bico bom

Bico desgastado

Eletrodo bom

Eletrodo desgastado

Art # A-04861P
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7.04 Instalação dos consumíveis
1. Instale os consumíveis conforme a seguir:

AVISOS
Não instale os consumíveis no cartucho enquanto o cartucho
estiver encaixado a cabeça da tocha.
Mantenha corpos estranhos distante dos consumíveis e do
cartucho.
Manuseie as peças com cuidado para não danificar, o que
pode danificar a performance da tocha.
Art # A-03887P

Primeira montagem

ho
uc
ar
C

do
ro
et
El

D
gá istr
s ibu
pl id
as o
m r
a

gá

D

is

pr
a
ap

Copo de proteção

C

Fixador de
proteção

ot

et

or
a
tri
s bu
pr id
ot o
eç r
ão
Bi
co

NOTA!
Para consumíveis de 200-Amp, ao trocar o fixador de proteção do copo, monte
estes dois primeiro antes de colocar os outros consumíveis.

Segunda montagem
Art # A-07262P
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1: Peças Juntas

2: Pressione o cartucho as peças

Eletrodo

Distribuidor
Gás Plasma

O-Ring
no bico
Sem folgas
entre as peças

Bico

Distribuidor
Gás Proteção

Cartucho cobre
os O-Ring do
bico da tocha

Capa protetora

3: Coloque o copo de proteção

4: Verifique a saliência no copo

Copo de proteção

Capa protetora
Saliência da capa
0,063-0,083" (1,6 - 2,1 mm)

7-4
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2. Remova a ferramenta do cartucho e instale o conjunto na cabeça da tocha.

!

CUIDADO
O conjunto do cartucho deve cobrir o O-ring na cabeça da tocha.
Não forçe a entrada do cartucho caso não encaixe até o final. Remova o conjunto do cartucho
e gentilmente limpe os fios de rosca na cabeça da tocha com uma escova. Aplique lubrificante
compatível com oxigênio (fornecido com a tocha) nas roscas.

Cabeça da tocha

O-Ring da cabeça
da tocha

0,063 - 0,083"
(1,6 - 2,1 mm)
Protuberância
Art # A-07202P

Clip Ohmico

Art # A-03393P_AB

Instalando o conjunto do cartucho na cabeça da tocha
3. Deslize o clip ômico por cima do bocal, caso esteja utilizando-o para o sensoriamento da altura da tocha.

NOTA!
O sensoriamento por contato ohmico não é recomendado quando em cortes submerso. Água na chapa interfere eletricamente com o circuito do sensor ohmico.
4. Conecte o fio do sensor de altura ao clipe ohmico.

Manual 0-5253P
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7.05 Solução de problemas em vazamento do refrigerante
Nunca opere o sistema se houver vazamento do refrigerante da tocha. Um gotejamento constante indica que os
consumíveis na tocha estão danificados ou instalados erradamente. Operar o sistema nestas condições pode danificar
a cabeça da tocha. Veja o seguinte diagrama como guia para o vazamento na cabeça da tocha.
Vazamento

Os consumíveis estão
instalados?

Não

Retorno

Compre o Coolant
Check Valve
Kit 9-4846

Suprimento

Compre o Coolant
Tube Replacement Kit

Vazando pela
mang. suprimento ou
retorno?

Sim

Os consumíveis devem estar desgastados.
Veja tabela para espectativa de vida aproximada.
São novos ou
usados?

Usado

A tocha pode estar danificada. Veja página
para determinar se a tocha está danificada.

Novo

Estão todos
instalados na tocha?

Sim

Remova lubrifique
todos os O-rings na tocha,
no cartucho, e nos
consumíveis.
Re-monte a Tocha.
Ainda vaza?

Não

A tocha está danificada?

Na dúvida?

Sim
Sim

Desmonte e remonte
completamente
a tocha corretamente.
Veja manual.

Corrente

30
50
70
100
Eletrodos
da tocha

7-6

Troque o cartucho e o
Copo de proteção.
Ainda vaza?

Sim

Troque a tocha

Gás Plasma

O2
Ar
O2
Ar
O2
Ar
O2
H35

Profundidade recomendada
para troca
Pol.
mm
0.04
1
0.04
2
0.04
1
0.08
2
0.04
1
0.08
2
0.04
1
0.08
2
Art # A-04704P_AB
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APÊNDICE 1: MÓDULO DE CONTROLD DO CNC
CONEXÕES DA PLACA DE ControlE
TB1
(LV)

OK To Move 2

High +10V
10K

Analog Current Control
Wiper / Input

Low (-)
Divided Arc Volts
Output
Start/Stop Input

12
11
10
9
(+) 8
(-) 7
(+) 6
(-) 5

Stop (NC)

4

(LV) OK To Move 2

3
(+) 2
(-) 1

CNC Plasma Enable

TB2
OK To Move
(+)

SW6

DC

12
11
10
9

Pilot On Output
(Contacts)

Preflow On
Hold Start

8
7
6
5
(+) 4
(-) 3
(+) 2

Art # A-11512_AB

(-) 1

TB3
Spare #2 Output
Normally Open Contacts

12

Spare #2 Output
Normally Closed Contacts

10

Spare #1 Output
Normally Open Contacts

8

23X5560_AB

Expanded
Metal

Manual 0-5253P

Corner Current
Reduction
Remote
Plasma Marking

11
9
7
( -) 6
(+) 5
( -) 4
+ 3
( -) 2
(+) 1
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Funções do CNC.
O circuito de I/O para o CNC fornece isolação galvânica de pelo menos 1000V da fonte plasma.
Enquanto os circuitos do CNC são isolados da fonte plasma, muitos dos sinais retornam ao J15 e TB1 & 2 que são
comuns a todos. J15 pinos 1, 4, 5 & 10 e TB1-1, 5, 7, 9, e TB2-1 & 3 são todos comuns. J15 pino 12 e TB2-10 também
são conectados a outros quando SW6 (OK to Move) está configurado para tensão.
Conector J15 CNC no painel traseiro:
Conector de 14 pinos Remote Standard:
Terra (para a blindagem do cabo SC-11)
1

Start/Stop  

1

Ok to Move (contato ou tensão )

1

Tensão do arco dividido (selecionável

1
3 (+); 4 (-)

2

12(-); 14 (+)

de 50:1; 40:1; 30:1; 16,6:1, 25:1)

5 (-); 6 (+)  

Pré fluxo LIGADO

7 (+); 9 (-)  

Redutor de corrente de canto

10 (+); 11 (-)

Circuito isolado comum (para SC-11)

8

Terra						13
1
Estes também estão duplicados no TB1, TB2 & TB3 use um deles não todos. Funções adicionais somente estão
disponíveis nos TB1, TB2 & TB3.

  SW6 na placa CCM I/O seleciona OK to Move para contato seco fechado ou Tensão DC (15-18V) a <100ma. Quando
for contato, o circuito do OK to Move aceita 120 VCA / 28 VCC @ 1A.

2

A-2
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Conexões internas do CNC. TB1, TB2 & TB3 no módulo CCM.
As conexões estão disponíveis no módulo CCM nos blocos de terminais TB1, TB2 & TB3 incluindo as funções disponíveis no conector traseiro da fonte mais as funções adicionais. Todos estes sinais isolados da fonte plasma mas
o sinal marcado como (comum) e (-) são comuns entre si.
Os usuários podem instalar os cabos do próprio CNC nestes conectores. Furos pré dispostos estão disponíveis na
parte de trás do módulo CCM. O usuário deve providenciar prensa cabos para a instalação dos cabos.
TB1
Função					Conexão
Habilita / Desabilita CNC

TB1-2  (+), TB1-1(-)(comum)

OK to Move 2

TB1-3 &TB1-12 Contato, a 1A @ 28 VCA/CC

Stop Retido (NF) 4

TB1-4 (+) & TB1-5 (-) (comum) usado com Start Retido

Start/Stop Ret 4

TB1-6 (+), TB1-5 (-) (comum)

ou Start Retido (NA) 4

TB1-6 (+), TB1-5 (-) (comum) usado com Stop Retido

Tensão do arco dividido

TB1-8 (+), TB1-7 (-) comum.

Controle analógico de corrente remoto

TB1-9 Analógico Comum (-) ou 10K CC Pot low
TB1-10 Analógico in (+) ou CC Pot Wiper
TB1-11 10K CC Pot Hi (+10V @ 1 ma. Supply)

TB2
Função					Conexão
Segura Start

TB2-2 (+),TB2-1 (-) (comum)

Pré fluxo ON

TB2-4 (+), TB2-3 (-) (comum)

Piloto está ON (contato)

TB2-6, TB2-8 a 1A @ 120 VCA ou 28 VCC

OK to Move (contato ou CC Volts)5

TB2-12 (+), TB2-10 (-)

TB3
Função					Conexão
Marcação Plasma

TB3-2(+), TB3-1(-) (comum)

Redutor de corrente no canto

TB-4(+), TB3-3(-)(comum)

Corte de metal expandido

TB3-6(+), TB3-5(-)(comum)

Contato NA sobrando

TB3-7, TB3-8

Contato NF sobrando

TB3-9, TB3-10

Contato NA sobrando

TB3-11, TB3-12

1 SW6 na placa CCM I/O  seleciona OK to Move para contato seco fechado ou tensão CC (15-18V) a <100ma.
Quando for contato, o circuito do OK to Move aceita 120 VCA / 28 VCC
2 Remova o jumper instalado de fabrica do TB1-1 & 2 se for utilizar o CNC Plasma Enable do J15.
3-5Veja a seguir.
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Descrição das entradas e saídas do CNC
   Todas as entradas exceto a de Controle de corrente analógica são digitais ativo baixo ( contato ou chave fechada).

Habilita / Desabilita CNC ( entrada)
— Requer conexão fechada a 10 ma. @ 20VCC na unidade para operar.
Vem instalado de fabrica um jumper entre TB1-1&2 que deve ser removido quando conectar um circuito do usuário
para habilitar / desabilitar.
4 Start/Stop (entrada)—Chave (momentânea ou retida) a 35ma. @ 20 VCC.
Configuração do circuito Start / Stop. Momentâneo Start / Stop (retido) disponível apenas no TB1.
Start / Stop Momentâneo

Start / Stop Fixo

Stop

TB1-5
TB1-6

Start

TB1-4
TB1-5
TB1-6

Saída de tensão dividido do arco —  O sinal da tensão do arco é isolado da fonte plasma, no entanto (-) é comum
aos outros sinais isolados do CNC. O sinal máximo da tensão do arco dividido depende do valor do arco atual
dividido pela razão, no entanto não pode exceder aproximadamente 12 V.
Entrada de controle analógico da corrente —  O controle analógico da corrente inclue um módulo analógico isolado, módulo isolador separado não se faz necessário, no entanto a entrada é comum com outras entradas isoladas
do CNC. O sinal do controle analógico da corrente é 0v = 0A, 10V = saída MAX. e é linear entre estes pontos. Porém
a saída mínima é de 5A. O usuário é responsável por ajustar a correta tensão de controle analógico para manter
a saída m’nima de 5A. Para utilziar o controle de corrente analógico a SW11 na placa I/O deve estar na posição
inferior e o SW8-2 na placa da CPU para cima (ON).
3

Entrada Hold Start—Normalmente aberto, fecha para ativar o sinal. Circuito a 10 ma. @ 20VCC. Retarda a ignição,
o pré fluxo continua. Usado por alguns controles de altura para controlar o fluxo de gás enquanto procura a altura
de perfuração. Também é utilizado para sincronizar o início quando existe mais de uma fonte plasma na mesa de
corte. O usuário fornece o circuito de intertravamento para manter o sinal de entrada do Hold Star ativo até que
todas as tochas estejam na posição. Usado com o sinal de Início do CNC para iniciar o fluxo de gás. Aplicar ao mesmo tempo o sinal de HOLD para atrazar a ignição até que a altura seja encontrada. Remova o HOLD para ignitar
o piloto, iniciar a transferência do arco.
Entrada Pré fluxo— Normalmente aberto, fecha para iniciar o pré fluxo antes do sinal normal de START. Circuito
configurado em 10 ma. @ 20VCC. O controle de altura (THC) normalmente envia o sinal de START para a fonte
depois que a altura da tocha tenha sido encontrada. Então o plasma demora de 1 -2 segundos (ou mais) para executar o pré fluxo antes da ignição do piloto. Alguns THCs tem uma saída que pode fazer o pré fluxo antes, durante o
processo de achar a altura salvando de 1 a 2 segundos a cada corte. O PRÉ FLUXO deve permanecer ativo por pelo
menos 1 segundo depois que o sinal de START é aplicado. É aceitavel que fique ligado até o final do corte. Precisa
ser desligado para iniciar um novo pré fluxo antes de aplicar o sinal de START para o próximo corte.
Saída Pilot On – Contato de relé até 1A @ 120 VCA / 28 VCC. Contato fecha quando o piloto está ligado. Pode ser
ligado com o sinal de Ok to Move para iniciar o movimento da máquina quando o piloto está estabelecido. Usado
ao abrir em cima de furos. Abrir em cima de furos requer o ajuste do SW1-8 ON (para cima) na placa CPU para
aumentar o tempo de piloto. Utilizando o tempo aumentado do piloto para iniciar sobre furos reduzirá a vida dos
consumíveis.
Saída OK to Move — Ativo quando o arco de corte é estabelecido, arco transferido. Usado para indicar a máquina
de corte que pode iniciar o movimento X-Y. O contato do relé está configurado para 1A @ 120 VCA ou 28 VCC
quando a chave SW6 estiver para contato. Quando a chave SW6 estiver em VCC, a saída fornece 15-18 VCC @ 100
ma. Pode ser ligado em paralelo com o sinal Pilot On para iniciar o movimento da máquina assim que o piloto
tenha sido estabelecido.
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OK to Move2 – Um segundo sinal em paralelo configurado como contato NA que fecha quando o arco transferido
é detectado. O contado é configurado para no máximo 24 VCA/CC @ 1A. Circuito simplificado do CNC.
5

+10V @ 10ma. para Pot. CC remoto – Nas versões anteriorea da CCM se alguem necessitava utilizar um potenciômetro para o controle analógico remoto de corrente (CC) deveria fornecer uma entrada externa de 10 V no Pot
High. Agora um circuito isolado (do circuito da fonte plasma) de 10V é fornecido. Recomenda-se valores de potenciômetro de 5K ou 10K.

5

TB1

Ext. +10V

11 +10V
10
WIPER
9
Art # A-09246

Remote Selection of Plasma Marking (input)--- Marcação plasma não está disponível nos modelos Auto-cut.
As funções a seguir podem não estar disponíveis ainda no seu sistema. *
*Corner Current Reduction (entrada)--- Quando ativo, normalmente do controle da máquina de corte ou sinal de
inibição do controle de altura, fazendo com que haja a redução da velocidade de corte para fazer uma curva ou
um raio pequeno, a corrente de corte é reduzida para um valor fixo predeterminado para melhorar a qualidade de
corte em baixas velocidades.
*Cut Expanded Metal (entrada)---Normalmente a fonte é otimizada para perfurar a uma altura diretamente acima
do metal a ser cortado, tempo de piloto curto, etc. Ativando esta entrada a fonte é ajustada para otimizar os seus
parâmetros de corte para cortar metal expandido, metal perfurado, executar corte pela borda, etc. Junto com outras
alterações a altura de transferência é reduzida para a merma altura de corte. Junto com a ativação da entrada da CCM,
a chave SW1-1 deve ser ligada para reiniciar o piloto automaticamente e SW8-1 para aumentar o tempo do piloto.
*Spare contacts ---.

Manual 0-5253P
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Circuito simplificado do CNC

Auto-Cut XT CCM Simpli fied CNC & Gas Control

TB1

OK2 (contact)
+10V (CC Pot Hi)
CC Pot Wiper
CC Pot Low
Div Arc V (+)
Div Arc V (-)
/Start - Stop (+)
/Start - Stop (-)
Stop Mom NC
OK2 (contact)
/ CNC Enable (+)
/ CNC Enable (-)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

OK TO MOVE SELECT
18 VDC or Contacts
+18VDC

SW6A

DC VOLTS
CONTACTS

OK

SW6B

TB2

OK to MOVE (+) 12

4

+

5

-

6

5

3

4

VOLTAGE DIVIDER
7

Preflow ON (+)
Preflow ON (-)
Hold Start (+)
Hold Start (-)

B

2

PILOT is ON

3

8

PILOT is ON

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1

OK to MOVE (-)

ALL SW OFF f or
SW12A ( 1) ON =
SW12B ( 2) ON =
SW12C ( 3) ON =
SW12D ( 4) ON =

SW12D

SW12C

Spare #1b NO
/ Cut ExpandedMetal (-)
/ Cut ExpandedMetal (+)
/ Corner Current Reduction (-)
/ Corner Current Reduction (+)
/ Plasma Marking (-)
/ Plasma Marking (+)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

SW12A

Spare #2 NC

SW12B

TB3

Spare #2 NO

50:
16.
30:
40:
25:

1 ( def aul t )
7: 1 ( SC- 11)
1
1
1

PSR

Art # A-11578
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(124)

GAS ON
(130)
(131)
(104)

/ CNC Plasma Enable (+)
/ CNC Plasma Enable (-)

+10V

GND

GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

(123)
(125)
(126)
(127)

(131)
(125)

(126)

(130)

R?
10K

(130)

CURRENT
CONTROL

2

(129)

RUN / SET
(128)

SW 2

(130)

GAS

(127)
(142)

SOL1

AC 24V Ret-GCM2 (B8)

(165)

PLASMA

(164)

SOL3

SOL2

(133)
(134)
(137)
(139)
(138)
(143)

H2O

H2O Mist

SHIELD
(111)

(111)

H2O Mist Option

(140)
(141)
(136)
(135)

Installing H2O Mist Option
-----------------------------------------------------------------Remove #130 from Shield SOL, connect #165 in it's place.
Connect #111 with other #111 on Shield SOL.
Connect #130 from SW2 with other #130 on SW1.

J21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SPARE #1

(123)

(121)
(124)

J26
GND

SW 1

AC 24V-GCM2 (B8)

3

PLAS_ENABLE SW
PLAS_ EN_SW_RET
/ GAS PRESS OK
/ BASIC ID

PLASMA (51 PSI)

1

ENABLE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PS1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
J15-1 to chassis used for
SC-11 cable shield

J15-13 connects SC-11
chassis to PS chassis.

The COMM Ref at pin 8
is also for the SC-11

3- / CNC Start (+)
4- / CNC Start (-)
5- Divided Arc V (-)
6- Divided Arc V (+)
7- / Preflow ON (+)
8- COMM Ref (1K Ohm)
9- / Preflow ON (-)
10- Corner Current Reduction (+)
11- Corner Current Reduction (-)
12- OK to Move (-)
14- OK to Move (+)

J15-CNC
Chassis

J22
Art # A-11578
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Conecxões do CNC
Cutting Machine

CNC Cable

Power Supply
J15

*

START/STOP

(1)

1

*

( 2)

2

NC

(3)

3

..........

(4)

4

( 5)

5

(6)

6

..........

Divided Arc V (+)

( 7)

7

..........

Pre Flow ON (+)

Source, 16 VDC, 10 ma.

... Divided Arc V (-)

8

Start Motion
(OK-To-Move)

{

9

..........

Pre Flow ON (-)

(10)

10

..........

Corner Current Reduction (+)

(11)

11

...

Corner Current Reduction (-)

(12)

12
13 *

(14)

DC
(+)

Corner

(9)

14

Shield

OK-To-Move
Relay
DCV (-)
Contact or
(1A @
DCV (+)
120 VAC
( 15 - 18 VDC @
or 28 VDC) up to 100 ma.)

SW6

**

*

Art # A-11502

Power Supply Gnd not used for CNC cable
Do not connect wire #1 to anything.

** Cable Shield drain wire must be
connected to ground at cutting machine.

Terminação da linha:
RS 485 e RS 422 ambas são “protocolos multi-drop, ou seja, pode haver vários dispositivos na mesma linha. Nós
atualmente não suportamos mais de uma CCM. Até que tenhamos a terminação de linha deve estar sempre ON.
Para a RS 485 é recomendado que as linhas de comunicação sejam terminadas em cada ponta com uma inpedância
característica da linha. Para RS 422 é recomendado que a linha seja terminada na ponta do receptor.
A CCM tem uma chave de terminação SW14 cujo a posição padrão é ON. Para CCMs que não sejam o final de linha
(como CCM #1 & #2 ) desligue a chave SW14.
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APÊNDICE 2: LAYOUT DA PLACA CCM CPU

= Test Point

= Test Point

Art # A-11675_AB
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Placa CCM CPU
Pontos de teste
TP1

GND

TP2

ISO +5.0V

TP3

+24V

TP4

+3.3V

TP5

ISO GND

TP6

+5.0V

TP7

TOTAL DEMAND 3.3V=400A

TP9

/WR

TP10

/RD

TP11

CPU TEMP SENSE

TP12

+3.3VA

TP13

-15VDAC

TP14

PC2

TP15

+15VDAC

TP16

CLKO

TP18

OSC_CLOCK

Referência dos LED
D2

Red

RDX

D3

Red

TDX

D4

Red

Fiber Out 2

D7

Red

Fiber Out 1

D11

Green Future Use

D17

Green Future Use

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 3: LAYOUT PLACA CCM I/O

= Test Point

Art # A-11676_AC

= Test Point
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Placa CCM I/O

Conectores J

Pontos de teste

J21

BASIC CNC

TP1

GND

J22

EXTENDED CNC

TP2

/COOLANT FANS ON

J23

RELAY - INTERFACE BOARD

TP3

/TORCH PUMP ON

J24

ARC / TIP VOLTS

TP4

LOW COOLANT FLOW (SW)

J25

TEST

TP5

COOLANT FLOW SIGNAL (PULSE)

J26

GAS BOX

TP6

+15V ISOLATED

J28

TO CPU

TP7

-15V ISOLATED

J29

TO CPU

TP8

+18V ISOLATED

TP9
0-3.3V

ANALOG CURRENT CONTROL

TP10

GND ISOLATED

TP11

/PILOT ENABLE

TP12

+5VDC

TP13

-15VDC

TP14

+15VDC

TP15

24VDC

TP18

+5V ISOLATED

TP19

WORK CURRENT

Referência dos LED
D2

Green PLASMA ENABLE

D3

Green E-STOP_PS

D4

Green GAS ON

D6

Green CNC START

D8

Green HOLD START

D12

Green PREFLOW ON

D13

Green CSD

D18

Green MARK

D20

Green SPARE1

D25

Green EXP METAL

D33

Green OK TO MOVE

D37

Green PSR

D41

Green SPARE FIELD OUT 2

D43

Green SPARE FIELD OUT 1

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 4: LAYOUT PLACA Pilot

= Test Point

= Test Point

Art # A-11677
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Pontos de teste placa Pilot
TP1

GND

TP2

PILOT GATE

TP3

+5V

TP4		

TIP

Referência dos LED
D2

Green PILOT ENABLE

D11

Green +5V

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 5: LAYOUT PLACA Relay and Interface

= Test Point

= Test Point

Art # A-11678_AB
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AUTO-CUT 200 XT
Pontos de teste placa Relay and Interface
TP1

GND

TP2		

-15V

TP3

+5VDC

TP4

+12V

TP5

+24V

TP6

+15V

TP7

+5VDC

Referência dos LED
D2

Green 1 TORCH GAS ON

D7

Green PILOT ENABLE

D11

Green PILOT CURRENT DETECTED

D12

Green WORK CURRENT DETECTED

D22

Green CONTACTORS ON

D23

Green RF ON

D24

Green FANS ON

D25

Green PLASMA ENABLED

D26

Green 1 TORCH ON

D27

Green TORCH COOLANT ON

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 6: LAYOUT PLACA Display
Pontos de teste placa Display
TP1

GND

TP2

+5VDC

TP3

+24VDC

= Test Point

= Test Point

Art # A-11679
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APÊNDICE 7: LAYOUT PLACA System Bias
= Test Point
Ponteos de teste placa System Bias
TP1

GND

TP2

24VDC

TP3

DC INPUT POSITIVE

TP4		

Vcc1

TP5		

Vcc2

TP6

GATE

TP7

PRIMARY GND

TP8

+12V PRIMARY

TP9

P_ISOL_GND

TP10

DC SENSE POSITIVE

Referência dos LED
Red

MISSING PHASE

D4

Red

AC V HIGH

D14

Red

AC V LOW

D15

Green VAC_IDA

D26

Green +12V PRIMARY

D27

Green VDC_IDB

D30

Green 24VDC

D44

Green TRANSFORMER ON

= Test Point

D3

Art # A-11680
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APÊNDICE 8: LAYOUT PLACA INV. PRINC. INF.

A-20

Art # A11681_AB

= Test Point

= Test Point
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Pontos de teste placa Main Inverter Bottom
TP1

GND

TP2

GATE 2A

TP3

GATE 1A

TP4

GATE 3A

TP5

GATE 4A

TP6

GATE 2B

TP7

GATE 1B

TP8

GATE 4B

TP9

GATE 3B

TP10

+12VP

TP11

+12VDC

TP12

THERMISTOR SIDE A

TP13

THERMISTOR SIDE B

TP14

+5VDC

TP15

PGND

Referência dos LED
D3

Red

D4

Green READY

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 9: LAYOUT PLACA INV. PRINC. SUP.

A-22

Art # A11682_AB

= Test Point

= Test Point
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Pontos de teste placa Main Inverter Top
TP1

GND

TP2

GATE 2A

TP3

GATE 1A

TP4

GATE 3A

TP5

GATE 4A

TP6

GATE 2B

TP7

GATE 1B

TP8

GATE 4B

TP9

GATE 3B

TP10

+12VP

TP11

+12VDC

TP12

THERMISTOR SIDE A

TP13

THERMISTOR SIDE B

TP14

+5VDC

TP15

PGND

Referência dos LED
D3

Red

D4

Green READY

Manual 0-5253P
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APÊNDICE 10: LAYOUT PLACA Control and Fault

= Test Point

= Test Point

Art # A11683_AB
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Pontos de teste placa Control and Fault
TP1

GND

TP22

+12VDC

TP23

+5VDC

TP24

GATE 1+

TP25

A_OUT1

TP26

B_OUT1

TP27

GATE 1-

TP28

I_SNS1

TP29

GATE 2+

TP30

I_DMD1 0.5V-6.7V

TP31

GATE 2-

TP32

-12VDC

TP33

START 2

TP34

SHDN

TP35

ENABLE

TP36

READY IN

TP37

READY OUT

Referência dos LED
D1

Red

INV FLT

D14

Red

OVER TEMP

D24

Green PWM ON

D32

Red

Manual 0-5253P

PRI OC

      APÊNDICE

A-25   

AUTO-CUT 200 XT		

APÊNDICE 11: LAYOUT PLACA Cap Bias Bottom

Art # A-11685_AB
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APÊNDICE 12: LAYOUT PLACA Cap Bias Top

Art # A-11686_AB
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APÊNDICE 13: LAYOUT PLACA Suppressor

Art # A-11684_AB
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DO NOT SCALE DRAWING

Dimensions are in inches.
Machined corners and edges to be
0.010 0.005 radius or chamfer.
All diameters on same axis to be
concentric within 0.005 TIR.
Machined surfaces to be 125 µi
surface finish or better.
Chamfer thread starts 45° to root.
* O-ring surface finish 32-64 µi.
Radius corners 0.010 0.005.
Decimals
Angular
.XX
0.01
30'
.XXX 0.005

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
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Over Flow

Supply

Coolant tank

Cold Plate 1

Cold Plate 2

Pump

Level Switch

Coolant
Return

Radiator

Flow
HS1 Temp
Sensor

Pressure
Relief

Flow
Switch

HF COIL

XT-301

REV
---

DESCRIPTION
SEE SHEET 1

DATE
----------

APPROVED
-------------

AUTO-CUT 200 XT POWER SUPPLY

Filter 1

Torch Coolant
Return

Torch Coolant
Supply

AUTO-CUT 200 XT		
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APÊNDICE 16: ESQUEMA DO SISTEMA pg 1
1

2

3

5

4

INVERTER 1/2 MODULE (IM) #2 (top)

A

J105A
1
2

(7)

IM #2 Section A (lower)

AC INPUT

J104A

Customer installed power cable

(8)

Connects directly into L1, 2 & 3
of W1 contactor and chassis gnd terminal

(9)

1
2

J103A
1
2

019x502000

INVERTER MODULE (IM) #`1 (bottom)

W1A

CHASSIS GND

(1-20)

W1B
W1C

(3-22)

1
2

J104B

(8)

(2-21)

B

J105B

(7)

1
2

J103B

(9)

1
2

J105A

(7)

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(1)
C

(2)

(3)

2
3
4

J51

(2-21)

(3-22)
(28)

(1-20)

(27A&B)

(12)
LT2

J52

CHASSIS GND

LT1 & LT2
INPUT POWER
NEON INDICATORS
Rear Panel & Internal

CB1

ON / OFF

(26)

D

18 AWG wire
both in and out of
CB1 to J60

F1

F2

8A, 500V, SB

8A, 500V, SB

1
2

C1-3
Capacitor, 1900 pf, 15Kv. (Sht 1, A10)
C4
Capacitor, fan starting, 8uf 440VAC (Sht 2, E1)
CB1
Circuit Breaker /ON/OFF SW, 15A 480V (Sht 1, D1)
CB2-4
Circuit Breaker, 5A, 250V (Sht 2, B3)
F1, 2
Fuse, 8A, 500V, S.B. (Sht 1, E1)
FAN1, 2 Fan, Heat Exchanger , 230 VAC (Sht 2, D2)
FS1
Flow SW, 1.0 GPM (3.8 lpm), N.O. (Sht 2, A2)
HCT1
Current Sensor, Hall Effect 200A, Work Lead (Sht 1, D9)
K1
Relay, 24VAC, Inrush Control (Sht 2, B9)
L2
Inductor, HF, 400A, Water Cooled (Sht 1, A10)
L3-6
Toriod Core Common Mode Ind (Sht1 B9, B&C3)
LS1
Level Switch, Coolant Tank (Sht 2, A3)
LT1, LT2 Indicator, Neon, 250V, AC Volts Present (Sht 1, C3)
M1
Motor, Pump, ½ hp 230VAC, 50/60 Hz, 1Ph (Sht 2, C2)
MC1
Relay, 120 VAC, Inrush, Coil (Sht 2, B9), Contact (Sht2,
A1)
MC3
Relay, 120 VAC, Pump Motor Control
(Coil at Sht 2, A7) (Contacts at Sht 2, C2)
PS1
Pressure Switch, Plasma Gas, N.O. , 51 PSI (Sht 2, C9)
R1
Current Control 10K (sht 2, D9)
R2
Inrush, 4.7 ohm 30W (Sht2, A1)
SA1, 2
Snubber, Contactor & Relay coil (Sht 2, A7)
SG1
Spark Gap (Sht 1, A9)
SOL1
Solenoid, Plasma Gas, 24 VAC (Sht 2, D9)
SOL2
Solenoid, Shield Gas, 24 VAC (Sht 2, D9)
SOL3
Solenoid, H2O Mist (water shield), 24 VAC (Sht 2, D10)
SW1
Switch, RUN / SET, DPDT (Sht 2, D10)
SW2
Switch, Shield Mode, SPDT (Sht 2, D10)
SW3
Switch, Gas Mode, SPST, rear panel (Sht 2, B2)
T1
Aux Transformer (Sht 2, B2)
T2
Transformer, HV, 120/6000V (Sht 1, A9)
TB4
Terminal Block (Sht 1, C9)
TS1
Temperature Sensor, NTC, Coolant Return (Sht 2, A5)
TS2
Temperature Sensor, NTC, Ambient (Sht 2, A5)
W1
Contactor , Input (Coil at Sht 2, A8) (Contacts at Sht 1, B2)

(86B)

(27B)
(85B)

LEDS
D3, RED, MISSING PHASE
D4, RED, AC V HIGH
D14, RED, AC V LOW
D26, GREEN, +12V PRI
D30, GREEN, 24VDC
D44, GREEN, T1 ON

K1A

K1B

J63
F

J63 = Mini-Fit Jr goes to J12 on T1 primary
400 VAC -- Single 18 AWG in pins 1 & 12
480 VAC -- Single 18 AWG in pins 1 & 12
230 VAC -- 18 AWG wires in pins 1, 6, 7, 12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

J60

TO AUX TRANSFORMER

(44A)
TO J12
T1 PRIMARY
(Sht 2, A1)

(43A)

Art # A-11524_AB
1

A-32

2

+24VDC

019X501900

TEST POINTS
TP1 SECONDARY GND
TP2 24VDC
TP3 DC INPUT POSITIVE
TP4 VCC1
TP5 VCC2
TP6 GATE
TP7 PRIMARY GND
TP8 +12V PRIMARY
TP9 P ISOL GND

1

+V

GND
480V-ID
400V-ID
208-230V-ID
COM

(85A)

SYSTEM BIAS SUPPLY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J61

4
3
2
1

(27A)

AC INPUT

ELECTRODE (-)

1
2

E

(86A)

IM #1 Section A (lower)

AC INPUT

Component Locations (not including PCB components)

019X504000

AC LINE

019x502700

WORK (+)

(11) LT1

(13)

CONTROL PCB LEDS
D1, RED, INV FLT
D14, RED, OVER TEMP
D24, GREEN, PWM ON
D32, RED, PRI OC

019x502000

INTERNAL AC INDICATOR
1
2
3
4

GND

CAP BIAS PCB LEDS
D6, GREEN, -12V
D11, GREEN, +12VP
D13, GREEN, +12V

J103A

(9)

AC
SUPPRESSION
PANEL AC INDICATOR
PCB
(10)
1

MAIN PCB LEDS
D3, RED, CAP
IMBALANCE
D4, GREEN, READY

J104A

(8)

J50

IM #1 Section B (upper)

AC INPUT

J62

VOLTAGE SELECTION

(48)
Wire #48 from J61-1 to:
J61-2 for 208-230 VAC
J61-3 for 400 VAC
J61-4 for 480 VAC
3
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24 VDC
24 VDC
MISSING PHASE a
MISSING PHASE b
AC V HIGH a
AC V HIGH b
AC V LOW a
24 VDC_RET
24 VDC_RET
AC V LOW b
VAC_IDA a
/ VAC_IDA b
VAC_IDB a
/ VAC_IDB b

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

To J27 on CCM I/O PCB
(Sht 2, E3)

230V 400V 480V ERR
/VAC_IDAb 0
1
0
1
/VAC_IDBb 0
0
1
1
Measure relative to TP1 (24VDC_RET)
"0" = 10-12V "1" = 24V

4
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7

8

TO CCM
CPU PCB J33
(Sht 2, C3)
(99)

AC 120V (Sht 2, A8)

T2

9

J102A

6.5K 1W

TORCH
1

(51C)

TO CCM
CPU PCB J32
(Sht 2, B3)

NEG

PILOT

(49)

PILOT BOARD LED'S

1

D2 PILOT ENABLE
D11 +5V
TEST POINTS

OUTPUT

(51B)

J43
PILOT PCB

TO CCM
CPU PCB J31
(Sht 2, B3)

J58A

J44

(51A)

OUTPUT

5
4
3
2
1

J40

POSITIVE

TIP

019X501600

TO RELAY BOARD

TO I/O BOARD

10 ckt Ribbon
TO J3 on RELAY PCB
TIP VOLTS
To J24 on I-O PCB

J45

(53)

C

(Sht 2, A6)

(49)

WORK

(Sht 2, D3)

AC 120V- TB4-4 (Sht 2, B8)
AC 120V- Ret- TB4-3 (Sht 2, B8)
AC 24V-TB4-2 (Sht 2, B8)

(51)

AC 24V- Ret -TB4-1 (Sht 2, B8)

6

WORK

5

(60)

4

(61)

120 VAC @ 100 ma.

3

(62)

2

(63)

24 VAC @ 1A

1

Hall Effect Sensor

(51)

WORK

2

1

1

TO J1 on RELAY PCB
(Sht 2, A5)

(56) o
(57) b

+15 VDC
-15 VDC

(58) g

SIG (+)

2

D

J16

1

READY +
READY INVERTER_FLT +
INVERTER_FLT OVERTEMP_FLT +
OVERTEMP_FLT PWR_PRESENT +
PWR_PRESENT OUT_COM (+3 to 5VDC)
VAC_SELA
VAC_SELB
IS_IDA
IS_IDB
IS_IDC
ENABLE +
ENABLE START2 +
START2 SPARE
SYNC_IN +
SYNC_IN NC
NC
47 OHM to COMM
DEMAND +
DEMAND 47 OHM to COMM
CURRENT +
CURRENT 47 OHM to COMM

ARC VOLTS (TORCH)

7

HCT1

RIBBON CABLE 30 ckt.
CCM (J31-33) - INVERTER (J100)
(Sht 2, C4)
(Sht 1, A6, B6)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TB4

(51)

ARC VOLTS

(51)

(+)

J41

WORK

INVERTER J42

Work

2
1

(55)

WORK (+)

(50)

Tip

No
Connect

J58B
J58C

(49A)

1
2
3
4
5
6
7
8

ELECTRODE (-)

(+)

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
4
3
2
1

B

(-)

ELECTRODE
Mounts on IM2
upper section

J100 -- 30 CKT RIBBON

J102A

CHASSIS GND

CHASSIS GND

(49)

4

WORK (+)

TP1 GND
TP2 PILOT GATE
TP3 +5V

(49B)

5
4
3
2
1

3

J102B

ELECTRODE (-)

SHIELD

CGND

1

J100 -- 30 CKT RIBBON

(52)

PLT

4

OUTPUT

A

L2
HF COIL_WC

3

WORK (+)

C3

(49C)

5
4
3
2
1

ELECTRODE (-)

C2

0.062"
120 / 6000 VAC

J100 -- 30 CKT RIBBON

C1

SG1

6.5K 1W

(98)

AC 120V_RET (Sht 2, A8)

10

Electrode

6

(59) w COMMON

RIBBON CABLE 40 ckt CCM (J23 (Sht 2, C7)) - RELAY PCB (J4 (Sht 2, B7))
1 COMMON
21 /PLASMA ENABLE RELAY
2 /1TORCH START *
22 COMMON
RIBBON CABLE 16 ckt
3 NA
23 PILOT CURRENT SIGCCM ( J37 (Sht 2, C8)) 4 /1TORCH GAS SOL ON *
24 NC
DISPLAY PCB (J17 (Sht 2, C9))
5 /MAIN TORCH IDLE *
25 PILOT CURRENT SIG+
6 /1TORCH PRESS OK *
1,3,5,7
24 VDC
26 COMMON
7 FLOW SENSOR (pulses)
2,4,6,8
COMMON
27 WORK CURRENT SIG8 LOW COOLANT FLOW
9,10
NC
28 WORK CURRENT SIG+
9 COOLANT LEVEL OK
11-16
SERIAL DATA
29 NC
10 COMMON
30 AMBIENT TEMP
11 NA
RIBBON CABLE 10 ckt
31 COOLANT TEMP
12 /PLASMA ENABLE-HMI
RELAY PCB (J3 (Sht 2, A6)) 32 COMMON
13 /COOLANT PUMP ON
PILOT PCB (J42 (Sht 1, C8))
33 -15 VDC
14 COMMON
34 COMMON
1,2
24 VDC
15 /PILOT ENABLE
35 24 VDC
3,4,7,10 COMMON
16 /RAS ON
36 COMMON
5
PILOT
ENABLE +
17 /CONTACTORS ON
37 24 VDC
6
PILOT ENABLE –
18 COMMON
38 COMMON
8
PILOT
CURRENT SIG –
19 /COOLANT FANS ON
39 24 VDC
9
PILOT CURRENT SIG +
20 /1TORCH CONTACTOR ON * 40 COMMON
* Used with 1 Torch Option

E
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AUTO-CUT 200 XT		

APÊNDICE 17: ESQUEMA DO SISTEMA pg2
4

1

3
4

COOLANT

FS1

0.7 GPM

J5

SW3

Mini-Fit Jr
1
5
2
6
3
7
4
8

J12

(167)

Gas Selection

T1

460V

1
2
3
4

(166)

N2, H35, OTHER

1 2 3 4
5 6 7 8

24V RET

24V

(79)

BLUE

6

(78)
CB2 5 A (76)
(74)
(75)
CB3 5 A (73)
(71)
(72)

4

BLUE

3

RED

2

YELLOW

120V_2
220V

1

CB4 5 A

J14

120V-1 RET
120V_1

J9

J16

(66)

1
2
3

CHASSIS GND

1
2
3

J73
1
2
3

120VAC_1

J72
E

1
2
3

BK

C4

J15

J34 - 30 CKT RIBBON

J34 - 30 CKT RIBBON

J33- 30 CKT RIBBON

J34 - 30 CKT RIBBON

CCM
CPU
PCB

019X501100

CCM I-O PCB

FAN1

(53)

(55)

FAN2

1
2
3
4
5
6
7
8

I / O PCB TEST POINTS
------------------------------------TP1 PCB COMMON
TP2 COOLANT FANS ON
TP3 PUMP ON
TP4 LOW FLOW (SW)
TP5 FLOW SIGNAL (pulse, Ultracut only)
TP6 +15VDC_ISO (ref to TP10)
TP7 -15VDC_ISO (ref to TP10)
TP8 +16-18 VDC_ISO (ref to TP10)
TP9 ANALOG CURRENT SIGNAL
(remote & Autocut only)
TP10 ISOLATED VOLTAGE COMMON
TP11 1 TORCH CONTACTOR ON
TP12 +5 VDC
TP13 -15 VDC
TP14 +15 VDC
TP15 +24 VDC
TP18 +5 VDC_ISO (ref to TP10)

Harness from System Bias PCB
(Sht 1, E4)
24 VDC
24 VDC
MISSING PHASE a
MISSING PHASE b
AC V HIGH a
AC V HIGH b
AC V LOW a
24 VDC_RET
24 VDC_RET
AC V LOW b
VAC_IDA a
/ VAC_IDA b
VAC_IDB a
/ VAC_IDB b

FAN1

BN
BL
R

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J27
.
230V
J62-12 (/VAC_IDAb) 0
J62-14 (/VAC_IDBb) 0

400V
1
0

480V
0
1

ERR
1
1

J28 30 CKT PIN HEADER

I / O PCB LEDS
---------------------------------------------D2 CNC PLASMA ENABLE
D3 E-STOP_PS
D4 GAS ON (Auto-cut, PAK)
D6 CNC START
D8 HOLD START
D12 PREFLOW ON
D13 CSD (corner current reduction)
D18 MARK
D20 SPARE
D25 EXP METAL
D33 OK_CNC
D37 PSR
D41 SPARE OUT 2
D43 SPARE OUT 1

CHASSIS GND

R

019X501700

J32 - 30 CKT RIBBON

J24

Alternate fan.
100 & 200A units may use either this
single larger fan (same as 300 & 400A
units) or the 2 smaller fans shown above.

1 TORCH INTERFACE

BIAS TRANSFORMER

(Sht 1, C8)

(51)

(65C)
(64C)

Test Points
TP1, GND
TP2, -15V
TP3, +5VDC
TP4, +12V
TP5, +24V
TP6, +15V
TP7, +5VDC

N/C

Harness from Pilot PCB J45

TIP VOLTS

J72

TEMP SENSOR

J28 30 CKT RECEPTACLE - BOTTOM ENTRY

Torch Coolant Pump

WORK

230 VAC

24VAC

(67)

(65A)
(64A)

D

120VAC_2

N/C

M1

ARC VOLTS

MC3B

(64B)

J2

N/C

To J100 of IM #2A
(Sht 1, A6)

1

2

3

(64)
(64B)
(65)
(65B)

4

Mini-Fit

MC3A

(95)

D2, GREEN, 1TORCH GAS ON
D7, GREEN, PILOT ENABLED
D11, GREEN, PILOT CURRENT
D12, GREEN, WORK CURRENT
D22, GREEN, CONTACTORS ON
D23, GREEN, RF ON
D24, GREEN, FANS ON
D25, GREEN, PLASMA ENABLED
D26, GREEN, 1TORCH ON
D27, GREEN, COOLANT ON

J31 - 30 CKT RIBBON

To J100 of IM #1B
(Sht 1, B6)
J13

J1

(94)

RELAY & INTERFACE PCB

To J100 of IM #1A
(Sht 1, B6)

0V

C

SIGNAL

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(77)

5

YELLOW

120V_2 RET

400V

+5VDC

J6

RED
B

J7

(93)

(92)

COOLANT FLOW SW LEVEL SENSORS WORK CURRENT SENSOR

AIR / O2

TS1

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

(87)

(83)

8
7
6
5
4
3
2
1

4.7 30W

(84)

1
2

2
1

R2

J74

COMMON
SIG (+)
-15 VDC
+15 VDC

MC1A

(59)
(58)
(57)
(56)

COOLANT LEVEL

COOLANT

TS2

1

(44A)

(43A)

(90)
(89)

2

2

LS1

AMBIENT

6
5
4
3
2
1

J71

From J63 (Sht 1, F2)
A

5

TO HCT1 (Work)
(Sht 1, D7)

3

3

2

4

1

J12 = Mini-Fit Jr
400 VAC -- Single 18 AWG in pins 1 & 4
480 VAC -- Single 18 AWG in pins 1 & 8
230 VAC -- 18 AWG wires in pins 1,5,2,6

I / O PCB DIP SW
--------------------------------------------SW6 OK TO MOVE
(CONTACTS, VOLTS)
SW11 ANALOG CC SOURCE
SW12 DIVIDED ARC VOLTAGE
(50:1, 16.7:1, 30:1, 40:1, 25:1)

19X501200

Measured relative to TP1 (24VDC_RET)
"0" = 10-12V
"1" = 24V

F
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AUTO-CUT 200 XT

6

7

TO PILOT PCB J42
(Sht 1, C7)

SA2

10

SA1
A

ARC_SUPPRESSOR

ARC_SUPPRESSOR

AC 120V_RET (Sht 1, A7)
AC 120V (Sht 1, A7)

24 VDC

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

120 VAC_RET
24 VAC

120 VAC_1

120 VAC_2

HMI/GCM

J4 -- 40 CKT RIBBON CABLE

(60)

AC 24V- Ret -TB4-1 (Sht 1, C9)

B

(61)

AC 120V- Ret- TB4-3 (Sht 1, C9)

J17
RxTx+
Rx+
Tx-

4 WIRE

Display PCB

1
2
3
4
5
6

J30
J37

019X501800

16 CKT RIBBON
C

(124)

J23- 40 ckt ribbon cable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ENABLE
PLAS_ENABLE SW
PLAS_ EN_SW_RET
/ GAS PRESS OK
/ BASIC ID

TB1
OK2 (contact)
+10V (CC Pot Hi)
CC Pot Wiper
CC Pot Low
Div Arc V (+)
Div Arc V (-)
/Start - Stop (+)
/Start - Stop (-)
Stop Mom NC
OK2 (contact)
/ CNC Enable (+)
/ CNC Enable (-)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

/ CNC Plasma Enable (+)
/ CNC Plasma Enable (-)

TB2
OK to MOVE (+)
OK to MOVE (-)
PILOT is ON
PILOT is ON
Preflow ON (+)
Preflow ON (-)
Hold Start (+)
Hold Start (-)

(131)
(104)

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

OK
+10V

GND

(129)

(123)
(125)

(126)
(127)

RUN
SET

(131)

(125)
(126)
(127)

(142)

RUN / SET
(128)

(123)

R1
10K

(130)
(130)

CURRENT
CONTROL

SW 2

(130)

GAS

SOL1

AC 24V Ret-GCM2 (B8)

(165)

PLASMA

(133)

(164)

SOL3

SOL2

(134)
(137)
(139)
(138)
(143)

D

H2O

H2O Mist

SHIELD
(111)

(111)

H2O Mist Option

(140)

(141)
(136)
(135)

Installing H2O Mist Option
-----------------------------------------------------------------Remove #130 from Shield SOL, connect #165 in it's place.
Connect #111 with other #111 on Shield SOL.
Connect #130 from SW2 with other #130 on SW1.

J21

GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TB3
12
Spare #2 NO
11
10
Spare #2 NC
9
8
Spare #1b NO
7
/ Cut Expanded Metal (-)
6
/ Cut Expanded Metal (+)
5
/ Corner Current Reduction (-)
4
/ Corner Current Reduction (+) 3
/ Plasma Marking (-)
2
/ Plasma Marking (+)
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SW 1

AC 24V-GCM2 (B8)

(121)
(124)

J26
GND

PS1 PLASMA (51 PSI)

(130)

2

GAS ON

J29 30 CKT PIN HEADER

CPU PCB TEST POINTS
-------------------------------------------TP1 GND (PCB common)
TP2 +5V_ISO (REF TP5)
TP3 +24 VDC
TP4 +3.3V
TP5 GND_ISO
TP6 +5.0 V
TP7 TOTAL DEMAND
(3.3V = 400A)
TP9 /WR
TP10 /RD
TP11 CPU TEMP SENSE
TP12 +3.3VA
TP13 -15VDAC
TP14 PC2
TP15 +15VDAC
TP16 CLKO
TP18 OSC_CLOCK

3

INRUSH

J20

J29 30 CKT RECEPTACLE - BOTTOM ENTRY

CPU PCB LEDs
---------------------------D2 RXD (red)
D3 TXD (red)
D4 CAN BUS (slave)
D7 CAN BUS (MAIN)
D11 5 VDC POWER
D17 STATUS CODE
D18 INITIALIZING /
PROGRAMMING (red)

2

5

(63)

(61)

GND
GND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

J19

CPU PCB DIP SW
--------------------------------------------SW1 AUTO PILOT RESTART
SW3 PREFLOW TIME
SW4 POSTFLOW TIME
SW5 FUNCTION
SW8 SYSTEM CONTROL
(pilot time, etc.)
SW9
RESERVED (future)
SW10 ADDRESS (default = 0)
SW13 UNIT TYPE (AC / UC)
SW14 LINE TERMINATION
(serial comm.)

AC 24V Ret-GCM2 (D9)

(63)

(107)

4

AC 120V- TB4-4 (Sht 1, C9)

(111)

2 WIRE

J18

NORMAL PROGRAM

PROG
USB IC

K1

AC 24V-TB4-2 (Sht 1, C9)

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6

(62) 1

J10
J39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AC 24V-GCM2 (D9)

(62)

USB
PORT

RS 232 D-SUB
SERIAL PROG
PORT

120VAC

(104)

3

GND

MC1

(60)

CONTROL OUTPUTS

1

J8

120 VAC Ret
120 VAC to RAS

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2
1

4
3

(98)
(99)

PILOT PCB

J38

9

W1
Input Contactor
(97)
(96)

(163)

(162)

/ PILOT ENABLE
/ PILOT ENABLE RET
5

6

7

8

9

10

PILOT A SIG Vin+
PILOT A SIG Vin-

10 CKT RIBBON

J3

8

MC3
Pump Motor Control

PSR

(143)
J15-1 to chassis used
for SC-11 cable shield

3- / CNC Start (+)
4- / CNC Start (-)
5- Divided Arc V (-)
6- Divided Arc V (+)
7- / Preflow ON (+)
8- COMM Ref (1K Ohm)
9- / Preflow ON (-)
10- / Corner Current Reduction (+)
11- / Corner Current Reduction (-)
12- OK to Move (-)

E

14- OK to Move (+)

J15-CNC
CHASSIS GND

J15-13 connects SC-11
chassis to PS chassis.

J22

SPARE #1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

(133)

(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)

The COMM Ref at pin 8
is also for the SC-11
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AUTO-CUT 200 XT		

APÊNDICE 18: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS AVANÇADO
Visão geral do sistema
As fontes Auto-Cut 200 & 300 XT & Ultra-Cut 100, 200,
300 & 400 XT incluem um, dois ou três módulos inversores (IM).  Cada IM pode conter tanto 1 ou 2 seções de
inversores designados como seções A ou B. Os IMs são
montados um em cima do outro de baixo para cima. As
seções também são chamadas de baixo para cima com
a seção A iniciando na parte de baixo de cada módulo.
Um com uma seção é considerado meio ou parcial com a
seção superior ou “B” faltando. Módulo parcial é usado
em fontes de 200A & 300A e sempre serão posicionados
no meio. IMs com 2 seções são considerados módulos
completos ou cheio.
Cada seção do inversor pode fornecer até 67A mas não
funciona assim em todas as configurações:
Fonte de 400A usa 6 seções.  400A / 6 = 66,67A por seção.
Fonte de 300A usa 5 seções.  300A / 5 = 60A por seção.
Fonte de 200A usa 3 sections.  200/3 = 66,67A por seção.
Fonte de 100A usa 2 seções.  100/2=50A por seção.

Art # 12299

Configuração das unidades.
Com excessão da AC 200 XT todas as outras unidades
tem a mesma caixa com espaço para até 3 IMs. As áreas
não utilizadas tem paineis vazios para tampar os locais
para o correto fluxo de ar. Sistemas de 100A usa 1 IM
completo; 200A usa 1 IM e ½ IM com o módulo competo
na parte de baixo e o módulo ½ no meio. Um sistema
de 300A tem dois módulos completos, um em cima e
outro em baixo e um módulo parcial no meio. A AC 200
XT tem apenas o módulo inferior e o central. O ignitor
e o console de gás estão localizados no local do terceiro
módulo ou superior.

Art # 12300

Refrigeração do módulo inversor.
Os semicondutores dos módulos inversores são refrigerados  por líquido permitindo a nós termos mais potência
em uma menor área e a um baixo custo. Cada IM tem um
trocador de calor por líquido ou “placa fria” compartilhando duas seções do inversor. Os componentes magnéticos , transformador e indutor, são refrigerados por
ar e montados na parte de traz dos IM onde eles ficam
expostos ao grande volume de fluxo de ar do radiador
ou trocador de calor. É muito importante que a parte de
baixo do painel lateral fique no local ou o fluxo de ar não
irá refrigerar corretamente os componentes magnéticos.

Controle do inversor.
As seções dos inversores são operados como inversores
separados onde as saídas são conectadas em paralelo.
Eles são controlados independentemente do Módulo
de Controle e Comando (CCM) que é o “cerebro” do
sistema. Cada seção do inversor tem um cabo separado
A-36
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AUTO-CUT 200 XT
conectado a CCM que tem 6 conectores, J31 – J36 correspondendo as seções dos inversores 1A até 3B. Os cabos
são identificados no lado dos inversores como INV e com o número e seção (INV 1A, INV 1B, etc.). Uma fonte de
100A terá apenas os cabos do J31 & J32; uma de 200A vai ter J31-J33 e os outros vazios. 300A vai ter J34 faltando e
os outros preenchidos.
As outras placas no sistemas são System Bias Supply, Relay & Interface PCB, Display PCB, Pilot PCB e AC Suppression PCB. A CCM tem duas placas, a I/O (entrada/saída) e a CPU (unidade central de processamento). A unidade
CE também tem um ou mais filtro EMI na entrada da alimentação.
A placa System Bias supply é alimentada pelas 3 fases da entrada de alimentação e funciona desde 150 V até 600V
cobrindo todas as tensões disponíveis. Ela pode operar desde 2 fases (monofásica) logo ainda fornece alimentação
e pode reportar uma falha se uma fase estiver ausente. A saída é 24 VCC que alimenta a placa de Relé, o Display,
a Placa Piloto e as duas placas da CCM. A System Bias também contém circuitos para detectar a falta de fase e
determina se a alimentação CA está dentro da faixa, não muito alta e nem muito baixa. Também avisa a CCM qual
a tensão a unidade está configurada para. A placa System Bias supply inclue um relé K1, que apenas alimenta o
primário do transformador auxiliar T1 quando a alimentação está no valor adequado.
A placa Relay and Interface aceita e distribui a saída do transformador auxiliar. Ela tem relés para controlar a bomba,
ventiladores, contatoras de entrada, ignitor e os relés de Inrush. Um circuito na placa de relé aceita a entrada do
sensor de corrente da obra HTC1, e sensor de corrente do piloto ( da placa piloto) e envia o sinal de habilita para os
IGBT da placa piloto pelo cabo flat entre 3J e J42. Outras entradas da placa de relé inclue aquelas do sensor ambiente
e sensor de temperatura do refrigerante. Nível do tanque e fluxo do refrigerante, que determinam se o fluxo está
acima da faixa mínima necessária, também são enviados para esta placa. As fontes Ultra-Cut incluem um sensor
de fluxo que sua saída para a placa de relé é uma série de pulsos cuja a frequência indica o fluxo e pode detectar a
presença de bolhas de ar no sistema refrigerante. Todos estes sinais passam para a CCM pelo cabo de 40 vias indo
para a placa de I/O da CCM.
A placa Display tem os LED de AC, TEMP, GAS & DC. Ela também tem 4 display de 7 segmentos para mostrar o
estado e informação de falha. O LED AC indica que a contatora de entrada para os inversores foi acionada a fechar
os contatos, mas não significa que estão fechados. TEMP significa que um ou mais inversores ou o refrigerante excedeu a temperatura permitida. GAS significa que está fluindo e o fluxo do refrigerante está OK. DC significa que
a tensão de saída dos inversores estão acima de 60 VCC.
O primeiro digito de 7 segmentos mostra a letra, “C”; “E”; “L” ou em branco. Durante o processo de inicialização
a letra “C” seguido dos outros 3 digitos, indica o código da versão da CCM. O código de estado ou falha que pode
ocorrer durante o processo de inicialização ou a qualquer momento é precedido pela letra “E” para uma indicação
de falha ou “L” para uma falha travada ou última falha que parou o processo mas não está mais ativo. Quando ão
existe código de falha ou estado ativo, o ajuste atual da corrente é mostrado com o primeiro digito em branco. Se
o sistema é uma Ultra-Cut XT utilizando o the Auto Gas Control, DFC 3000, o display irá mostrar “0” até que um
processo tenha sido carregado. Se existir uma falha ou outro estado sendo mostrado, ele irá alternar entre o ajuste
da corrente e a falha.
A placa do Pilot contém um par de IGBT trabalhando em pararelo trabalhando como uma chave eletrônica para
conectar e desconectar o bico da tocha da primeira seção do inversor.
Quando a chave eletrônica do piloto é fechada e o piloto é ignitado, a corrente do inversor 1A passa entre o eletrodo
e o bico. Inicia a transferência, uma pequena corrente do segundo inversor passa do eletrodo para a obra. Quando a
transferência é detectada a chave do piloto abre e a corrente do primeiro inversor está livre para passar do eletrodo
para a obra através do diodo que está na placa do piloto. A placa do piloto também contém um sensor de corrente
para detectar e medir o nível da corrente. Resistor/capacitor adicinais na placa do piloto ajudam e estabilizam o
arco piloto e transferido
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PILOT SW (IGBT)
1st INVERTER SECTION
(INV 1 A)

(+)

ELECTRODE

2nd INVERTER SECTION
(INV 1 B)

TIP
WORK

Art # 12301

(+)

A placa AC Suppression tem capacitores e outros componentes de supressão para proteger o sistema contra transientes da linha CA. Também fornece alimentação para a lampada neon inidicadora que acende quando a alimentação
CA está conectada mesmo que a chave ON-OFF, CB1 esteja desligada.

Diferenças entre os vários modelos.
Unidades Auto-Cut 200 ou 300 XT usam circuito de gás e ignição básicos que consiste em uma entrada simples de
gás, uma para o plasma e outra para o gás de proteção e uma para a água, opcional na AC 200 XT para o uso do
H2O Mist. Existe um regulador de pressão e manômetros para cada linha de gás e fluxômetro para a linha de água
quando o opcional H2O Mist é usado. Todos os 3 são ligados e desligados pelas solenóides de controle. Mudando
o tipo de gás requer a mudança do gás conectado na traseira do painel e ajuste da chave de gás no painel traseiro
para coincidir com o tipo de gás plasma. Não existe entrada separada para o piloto (pré fluxo) neste momento.
O ignitor da Auto-Cut é do tipo de centelhador convencional com a bobina refrigerada que é utilizado por vários
anos. O ignitor injeta a HF para o eletrodo na tocha pelo cabo negativo com o retorno pelo bico e cabo piloto. As
Ultra-Cut XT utilizam o ignitor remoto, RAS 1000 XT. No lugar do dentelhador o RAS 1000 XT usa um módulo de
ignição de estado sólido para criar pulsos de HF que são injetados no bico e retornam pelo eletrodo, direção oposta
da que é usada na Auto-Cut, Auto-Cut XT e nos sistemas RAS 1000 antigos usados nas Ultra-Cut.
A AC 200 XT tem o painel de gás e o ignitor montados internamente no local onde é usado para o módulo inversor
superior para as outras unidades da família. A AC 300 XT tem um painel de gás / ignitor separados mas localizados
na parte de cima da fonte muito similar ao GCM 1000 dos modelos anteriores da Auto-Cut. Na realidade é chamado
de GCM 1000 XT. Ambos os modelos Auto-Cut XT tem um controle analógico de corrente (potenciômetro). No
painel frontal da unidade principal para a AC 200 XT e na caixa superior, o GCM 1000 XT, para a AC 300 XT. Nos
modelos anteriores o ajuste da corrente era mostrado no display digital frontal.
Ambos os modelos Auto-Cut tem uma chave de modo de g;as na parte traseira da fonte, para a AC 300 XT está
perto das entradas de gás do GCM 1000 XT. Na AC 200 XT está perto dos conectores, fusíveis e disjuntores. A chave
deve ser ajustada de acordo com o tipo de gás, AR/O2 ou N2, H35 ou outro gás não oxidante, sendo usado como
gás plasma.
Na AC 200 XT a placa piloto é montada na seção superior do segundo módulo inversor (IM#2) a ½ do módulo, no
lugar do segundo ou seção “B” se fosse um módulo completo. A AC 300 XT e todas as Ultra-Cut XT tem a placa
piloto no lado oposto dos inversores, o lado do disjuntor, na parte superior logo atrás do módulo CCM. Veja a seção
de lista de peças deste manual para as imagens mostrando os locais.
As Ultra-Cut XT, 100, 200, 300 & 400A todas podem usar tanto o Controle de gás GCM 2010 “manual” ou o automático DFC 3000. Estes controles de gás permanecem sem alteração dos modelos anteriores.
As Ultra-Cut XT usam o mesmo sensor de fluxo, FS1, como as Auto-Cut XT para detectar e evitar a operação quando
o fluxo do refrigerante esteja abaixo do mínimo de 0,75 GPM (2,8 l/m). No entanto, as Ultra-Cut XT incluem um
sensor de fluxo, FL1, que também mede o fluxo e pode detectar se existem bolhas de ar no sistema que pode reduzir
a vida útil dos consumíveis. Detectando bolhas ou um fluxo baixo do FL1 não irá prevenir o corte mas irá mostrar
um código como um aviso que alguma coisa não está correta. O código é o E406.
As Ultra-Cut XTs tem consumíveis padrão para corte em correntes baixas como na Auto-Cut XT, 15A vs. 55A bem
como marcação em baixas correntes. Para melhorar a operação nestes níveis de corrente um indutor de saída adicional, L1, é adicionado em série com a primeira seção do módulo inversor (IM#1A).
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Código de estado.
Os códigos para a fonte são mostrados na placa de display de 4 segmentos. Alguns códigos se referem ao Controle
de gás mas códigos mais detalhados do Controle de gás são encontrados nos seus controles. Os controles de gás
utilizados na família XT das fontes plasma não sofreram mudanças. Eles tem os seus próprios códigos de estado
que serão cobertos em outra seção. Este guia assume que você primeiro viu a tabela de estado de código na seção
de operação do manual da fonte. Códigos individuais irão apontar para diferentes seções de inversores enquanto
este guia agrupa códigos similares juntos. Por exemplo código E (ou L) 249 indica uma falha no inversor 2A. Este
guia cobre os códigos 247-252 em uma seção como se eles vossem iguais, variando apenas qual o inversor e a seção
que se refere.
Os códigos são separados em 6 grupos.
Grupo 1

Processo Plasma -- Relacionado ao piloto, transferência, tensão, etc.

Grupo 2

Fonte Plasma -- Basicamente as seções dos inversores

Grupo 3

Interface para o controle de gás -- Principalmente o DFC 3000

Grupo 4

Sistema refrigerante -- Sistema de refrigeração para a tocha e os inversores

Grupo 5

CCM -- Comunicação com o controle de gás

Grupo 6

Estado CCM

Para as unidades XT estamos utilizando um código de 3 dígitos com o grupo 1 é 100, grupo 2 é 200, etc. Eles correspondem aos sódigos antigos, onde o 1-1 agora é 101. Para a maioria os códigos tem o mesmo significado. Onde
um código antigo não mais for aplicado para os sistemas XT nós não utilizamos novamente e deixamos ele como
reservado para evitar confusão. Por exemplo o código 204 (2-4) significava que o inversor não estava pronto. Nós
agora detectamos este erro de uma forma diferente por isso o significado de certa forma é diferente e então deixamos este código 204 como reservado.
Enquanto a maioria dos códigos indicam uma ocorrencia de falha, alguns deles, como 304 (antigo 3-4), simplismente
se refere ao estado atual. 304 indica tanto se a bomba está preenchendo o sistema com o refrigerante ou mais comum
que o sistema está em purga quando o gás estiver fluindo para limpar os consumíveis depois de ter trocados ou
limpando as linhas de gás quando um gás diferente foi detectado.

Corrigindo problemas (Geral)
Em muitos casos onde a causa pode ser listada como um cabo ou fios desconectados mas também pode estar quebrado ou solto.
Todos os cabos tem um conector extra perto da ponta para medição dos sinais no cabo.
Algumas medições irão requerer uma ponta de prova pequena para os conectores ou medir sinais nos cabos flat. Para
medir pequenos conectores, uma ponta de prova padrão geralmente é muito grande. Nós sugerimos fazer algumas
pontas usando um pedaço de fio. O fio de cobre não é rigido o suficiente. Um clipe de papel é muito grande. Uma
sugestão é pegar um pino femea de conector Amp ou similar onde a ponta de prova encaixe e prender um pequeno
pedaço de fio, (0,020 a 0,025” de diâmetro; (0,5-0,6 mm) seria melhor), onde o fio normalmente é preso. O fio deve
ser soldado e preso. O fio pode ser encontrado em lojas de hobby que tem material para construção de maquetes.

Art # 12302

Art # 12303

Isole tudo exceto a ponta do fio e encaixe na ponta de prova. Se o seu aparelho tem garra de jacaré voce pode segurar
o fio, certifique-se de que não feche curto.
Problemas que não são mostrados no código de estado ou falha:
1. Ao ligar o LED GAS pisca continuamente, sem código. O problema real é sem refrigerante ou baixo fluxo
mas demora 4 minutos antes de aparecer o código e as pessoas não esperam este tempo grande.
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Código de estado da fonte
Grupo 1, Códigos de processo
101

Habilita plasma desligado
Código 101 é ativado se um circuito aberto é detectado entre TB1-1 & 2 na placa CCM I/O ou chave do Plasma
Enable entiver em OFF no GCM 2010 ou no TSC 3000. O TB1-1 & 2 vem de fabrica com um jumper instalado.  
O instalador pode remover o jumper e conectar uma chave separada para o Plasma Enable ou usar os fios do
Plasma Enable incluidos no conector de 37 pinos CNC usado na Ultra-Cut XT & Auto-Cut 300XT. A Auto-Cut
200XT que usa um conector de 14 pinos não tem o Plasma Enable no cabo. ISto opode ser utilizado para conectar
a chave de emergência da mesa de corte. Em ambos os casos o jumper deve ser removido do TB1-1 & 2. O erro  
101 não é um código que trava, ele é limpo assim que a condição for consertada.
Causas do código 101 fora uma das chaves de habilita esteja desligada (veja detalhes na descrição abaixo):
• Cabo de controle de gás do J55 para o controle de gás não conectado.
• Cabo flat da placa de relé para a placa I/O não conectado.
• Cabo do CNC não conectado (se estiver usando uma chave de Plasma Enable ou saída da mesa ou robo).
• Placa de relé com defeito.
• Placa de CCM I/O com defeito.
Caso especial: Display troca entre E101 e ----. Isto acontece quando existir uma falta de fase e a chave Plasma
enable está desligada. Deve ser um erro no código, ele deveria estar mostrando E101 & E201 (falta de fase). Isto
será corrigido na próxiima versão , mas estamos compartilhando esta informação no momento.

Plasma enable externo ou CNC D2, CNC PLASMA ENABLE LED, não está ligado.
• LED D2 na CCM irá ligar se esta entrada for satisfeita tanto com o curto no TB1- 1 & 2 ou por uma chave
externa ou pelo CNC. Se o curto estiver no lugar e o LED não estiver aceso, a CCM deve estar com defeito.
• Se o curto na CCM TB1-1 & 2 tenha sido removido para usar uma chave externa, instale o curto como um
teste. Se o D2 acender, o problema está na chave ou na fiação.
• Se o Plasma Enable estiver ligado ao cabo do CNC, remova o cabo e faça um curto no j15 entre os pinos
25 & 26. Se o D2 não acender, pode haver um problema com o chicote dentro da fonte.
Plasma Enable do Controle de gás ou TSC 3000
Se o Plasma enable externo ou CNC estiver satisfeito, D2 aceso, o relé K7 na placa CCM I/O energiza fornecendo
+15V para outro relé K1 na placa de I/O. Um sinal de ativo baixo, /Plasma Enable-HMI, vem da chave do
TSC 3000 Plasma Enable pela placa de relé ou se o TSC 3000 não está instalado com o sinal originado na placa
de relé. O sinal aplica terra ao relé K1 energizando e acendendo o LED D3 na placa de I/O. Os contatos do
K1 retornam para a placa de relé e para o Controle de gás conector J55 para permitir que se liguem os relés e
solenóides nestes dispositivos. A AC 200 XT não usa Console de gás ou TSC 3000 separado.
Simplified schematic, all connectors are not shown.
Refer to unit schematics for details.

When the circuit between J54-1 & 3 is closed (jumper,
etc.) K7 is energized and requires a Plasma Enable SW
or equivlant to enable the plasma.
With J54-1 & 3 open K7 is denergized and it's NC
contacts complete the Plasma Enable-HMI circuit.
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Se o TSC 3000 não estiver conectado ou a unidade é uma Auto-Cut, K7 na placa de relé é desenergizado e o
GND é conectado pelo seu contato fechado. Se o TSC é conectado, 24 VCA energiza o K7 através do curto no
TSC 3000, abrindo o contato NF e agora o GND conecta através da chave Plasma enable do TSC 3000. O GND
obtido tanto pelo caminho que passa através da chave de Plasma enable do GCM 2010 ou através do curto (J561 para J56-2) presente no outro controle de gás (GCM 1000 XT ou DMC 3000) e é conectado a bobina do K1 na
placa de I/O. Se o Plasma enable do CNC também está ativo (D2 aceso) +15V será conectado a bobina do K1
através do relé K7 na placa de I/O. Isto energiza o K1 e acende o D3, LED de Plasma enable. Os contatos do K1
volta para a placa de relé e o controle de gás para habilitar a fonte e conectar os relés e solenóides destes itens.
Solucionando problemas:
1. Se ambos o D2 e D3 estejam acesos e você ainda estiver com a falha 101, troque a CCM. Caso contrário
vá para o passo 2 exceto se for uma AC 200 XT então pule para o passo 4.
2. Se o D3 não estiver aceso e existir o TSC 3000 conectado, retire o cabo do J54. O K7 na placa de relé irá
desenergizar-se e satisfazer o Plasma enable para o K1. Se o D3 estiver aceso, então o problema está no  
TSC 3000 ou no seu cabo. Caso contrário reconecte o cabo.
3. Para a Ultra-Cut com DFC 3000 ou GCM 2010 ou uma Auto-Cut 300 com o GCM 1000 XT remova o cabo
do J55 conector do controle de gás e faça um curto nos pinos 1 & 2. Se o D3 estiver aceso o problema est’a
no controle de gás ou no cabo. Se o D3 ainda não acesso troque o cabo do controle de gás.
4. Se nenhum dos passos acima funcionar, na placa CCM I/O, faça um curto entre o J26-7 para GND (TP1
na I/O). Se o D2 ligar e o D3 ainda não, então troque a CCM.
5. Se o D3 ligar no passo acima procure o cabo flat de 40 vias conectado na parte de cima da CCM. Confirme
que ele esteja conectado em ambas as pontas na CCM e na placa de relé e que a trava do conector estejam
no lugar. Agora usando o conector sobressalente meça a tensão entre o GND (TP1 na I/O) e o pino 12
do cabo. Ele deve ser zero V. Se não for, se for algo entre 10-15VCC, o cabo flat está aberto ou a placa de
relé está com defeito.
GCM 2010 PLASMA ENABLE / E-STOP SIMPLIFIED CIRCUIT
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102

Falha no ignitor do piloto
O código 102 é ativado quando não existe corrente do piloto depois de 15 segundos da tentativa de abrir. A
igição do piloto requer que a placa do piloto seja habilitada, a chave do piloto (IGBT) liga e o pulso de alta
tensão (HF) do ignitor (tanto o ignitor remoto RAS 1000 XT ou GCM 1000 XT ou o ignitor interno a AC 200 XT)
aplicado entre o bico e o eletrodo da tocha.
Possíveis causas para o código 102:
• Sem HF para a tocha devido a quebra da conexão do cobo do piloto no cabo da tocha.
• Sem HF para a tocha devido a defeito no ignitor.
• Ignitor não recebe alimentação.
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• Placa piloto não habilitada.
• Placa piloto com defeito.
• Placa de relé com defeito.
• Sensor de corrente do cabo obra com defeito.
• CCM com defeito.
Solucionando problema:
1. Determine se o problema é falta de HF (ignitor) ou se está relacionada com o circuito do piloto.
O ignitor da Auto-cut XT (dentro do gabinete principal da AC200 XT; dentro da GCM1000XT para AC300XT)
tem o centelhador aberto. Se o centelhador estiver centelhando está recebendo alimentação. Algumas fontes
Ultra-Cut XT foram enviadas com o ignitor RAS1000. Solucione problemas do mesmo jeito que o GCM1000XT
a seguir. A maioria das Ultra-Cut XT agora utilizam o ignitor RAS1000XT que não utilizam centelhador e serão
cobertos na próxima seção.

Ignitor com centelhador (Auto-Cut)
Sem centelha no centelhador
1. Verifique o espaçamento do centelhador, deve ser de 0,062” +/- 0,002”. Se o espaçamento for muito grande
pode não haver tensão suficiente do T1 para disparar.
2. Verifique a alimentação para o trnaformador de alta frequência (HF) (T2 na AC 200 XT; T1 no GCM1000XT)
durante 15 segundos seguido do préfluxo (fase de ignição). A alimentação para o ignitor vem através do
disjuntor CB4 na parte traseira do painel, certifique-se de que não esteja aberto.
a. Para o GCM1000XT (AC300XT) 120 VCA do J59-7 & 9 do painel traseiro da fonte conecta ao J58-7 & 9
no GCM 1000XT. Veja o diagrama abaixo. Do J58 no GCM1000XT ele vai direto para o filtro de linha e
passa pelo filtro e vai para o primário do T1. Durante a fase de ignição, verifique se existe 120 VCA no
lado do T1 junto ao filtro de linha.
b. Para a AC200XT o transformador de HF T2 está isolado com terminais fast on nos fios do lado primário.
Desconecte estes fios e meça 120 VCA neste lado durante a fase de ignição.
3. Se 120 VCA não estiver presente vá para o passo 4.
a. Se 120 VCA está presente e ainda sem centelha, T1 (T2 na AC200XT) pode estar danificado. Remova a
alimentação e meça a resistência do primário e secundário do T1 (T2 na AC200XT). O primário deve
medir aproximadamente 3-7 ohms. O secundário deve medir aproximadamente 25-35 K ohms. Se alguma
medida estiver errada, substitua o T1 (T2 na AC200XT).
b. Se as medidas no T1 (T2 na AC200XT) estiverem OK, verifise se existe curto nos capacitores C1-C3 (muito
improvável).
4. Sem 120 VCA no primário do T1 (T2 na AC200XT) durante a fase de ignição (15 segundos seguidos do pré
fluxo) verifique se existe 120 VCA na entrada do filtro de linha (GCM1000XT apenas). Se existir, substitua
o filtro. Se o 120 VCA não estiver presente no filtro de linha ou se for uma AC 200XT vá para o passo 5 na
seção Qualquer ignitor a seguir.

Arc starter without Spark Gap (Ultra-Cut)
Ignitor sem centelhador (Ultra-Cut)
1. Verifique a alimentação para o módulo ignitor RAS 1000XT durante os 15 segundos seguidos do pré fluxo
(fase de ignição). A alimentação para o ignitor vem através do disjuntor CB4 no painel traseiro, certifique-se
de que ele não esteja acionado.
a. Durante a fase de ignição, meça o 120 VCA nos terminais de entrada marcados em 120 VCA no módulo
ignitor, uma caixa retangular cinza com terminais de parafuso de um dos lados.
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AVISO
Não deixe as pontas de prova ( ou suas mãos) entrar em contato com os outros terminais
marcados de Hb e Ho ou a outra ponta do fio conectado a estes pontos. Eles podem ter pulsos
de 10.000 volt que podem causar danos físicos e danificar o seu instrumento.
2. Se 120 VCA não estiver presente, vá para o passo 3.
a. Se existir 120 VCA e ainda não tiver centelha, o módulo de ignição pode estar com defeito.
3. 120 VCA para o ignitor vem do J59-7 & 9 no painel traseiro da fonte e conecta no J58-7 & 9 no RAS1000XT.  
Remova o cabo do J59 e durante a fase de ignição meça o 120 VCA entre os pinos 7 & 9.
a. Se 120 VCA estiver presente, o problema pode estar no cabo para o RAS 1000 XT ou no conector J58 e
chicote interno ao ignitor.
b. Se houver 120 VCA vá para o próximo passo.
4. O 120 VCA para o J59 vem da placa de relé J8-3 com o retorno no pino 11. Na placa de relé, RF ON LED,
D23, deve estar ligado durante a fase de ignição. Caso contrário, vá para o próximo passo.
a. Se D23 estiver aceso e não tiver 120 VCA no  J8-3 & 11 então a placa de relé está ruim.
Qualquer ignitor
5. Sinal do /RAS ON não está presente. A CCM envia o sinal ativo baixo “/RAS ON” pelo cabo flat de 40 vias
no pino 16 para a placa Relay & Interface. Na placa de relé, o relé de controle do RAS (K2) fecha (RF ON
LED, D23 acende) enviando 120 VCA para o J8-3 com o retorno pelo J8-11. Deste ponto ele vai tanto para o
transformador de HF T2 (AC200XT) ou para o J59 como descrito a seguir.
a. Meça o sinal “/RAS ON” no pino 16 do cabo flat de 40 vias em relação ao ponto TP1 tanto na placa CCM
I/O ou na placa de Relé. Se estiver baixo (menos de 1V) vá para o passo 6. Caso contrário continue neste
passo.

NOTA!
Se a CCM pensar que já existe um piloto ela não irá habilitar o HF. A placa do piloto tem
um sensor de corrente que envia um nível de sinal diferencial analógico para a placa
de relé que envia para a CCM. Na placa de relé o LED D11 “Pilot Current Detected” ou
apenas “PILOT” acende se ele enxergar o sinal da placa do piloto.
Razões porque o relé de controle do RAS não fechar:
6. Corrente de piloto fluindo. Existe corrente de piloto fluindo por algum lugar. Improvável, uma vez que
temos a falha 208, mas temos que descarta-la.

a. Desconecte o J41 na placa do piloto, se HF ainda não disparar e a placa do piloto LED D11 ainda
estiver aceso, é devido a uma falha no circuito de detecção.
7. Falha no circuito de detecção. Não existe nenhuma corrente de piloto mas uma falha no circuito de medição
da corrente do piloto indica a existencia da mesma.
a. Meça ente os pinos 8 (-) e 9 (+) no cabo do piloto da placa de relé J3 para a placa piloto J42. Se não existir
corrente de piloto o valor deve ser zero. Qualquer coisa diferente indica que o sensor de corrente da placa
piloto está com defeito causando o acendimento do D11 na placa de relé. Troque o conjunto da placa
piloto.
b. Se o sinal do sensor de corrente piloto no cabo está em zero, meça entre os pinos 23 (-) e 25 (+) no cabo
flat de 40 vias entre a placa de relé e a CCM. Ele deve ser zero se não existir corrente do piloto. Qualquer
coisa diferente indica que a placa de relé está com problema.
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Relay & Interface Board
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120 VAC_RET
From J9-7

120 VAC_1
From J9-1

From I/O PCB

24VDC_SW

D21
1

120 VAC RET

J23
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CCM I/O Board

K2
3

D23

GREEN

4

120 VAC to RAS

5

J8
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J59 - RAS
(Rear Panel)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13
14

(99)
(98)

RAS CONTROL

RF ON

(99)

T2

6.5K 1W

(98)
AC200XT only

6.5K 1W

120 / 6000 VAC

TP1

GND
Art # 12307

8. Se o sinal “/RAS ON” estiver em baixo no 16 do cabo flat de 40 vias, para o TP1 na placa CCM I/O, durante
o tempo de ignição então precisamos determinar se o problema está na placa de relé. Se o sinal /RAS ON
não estiver em baixo na CCM ou no cabo flat de 40 vias, então o cabo pode estar com defeito.
a. Se na placa de relé o RF ON LED, D23, não está aceso enquanto o sinal do /RAS ON está em baixo, então
a placa de relé está com defeito.
b. Se o D23 está aceso, meça 120VCA no J8-3 e J8-11. Se não estiver presente a placa de relé está com defeito.
c. Se 120 VCA está presente no J8 durante o tempo de ignição volte e faça os passos 2-4 novamente.
Solucionando problema na placa piloto.
1. A placa piloto está atrás da CCM na AC 300 XT e em todas as Ultra-Cut XTs ou na seção superior do segundo
módulo inversor na AC 200 XT e tem dois LEDs. O primeiro, D11, um LED verde, indica que a placa tem
alimentação e deve estar alimentada todo o tempo enquanto a nidade está ligada. O segundo LED, também
verde, liga quando o piloto está habilitado, isto é a chave IGBT do piloto está ligado. O piloto é habilitado
perto do final do tempo de pré fluxo e permanece até que a transferência esteja estabelecida ou por 15 segundos depois apresenta o código de erro 102. Se o D2 fizer o trabalho, você sabe que a CCM, placa de relé
e o sensor de corrente no cabo obra não estão causando o problema.
2. Se o D11 na placa do piloto estiver apagado veja se o cabo flat de 10 vias está conectado entre a placa do piloto (J42) e a placa de relé (J3). Meça 24 VCC no conector do cabo do piloto pino 2 (+) e pino 10 (-). Se existir
24 VCC e nem o D11 ou D2 acendem então a placa do piloto pode estar com defeito. Conector do cabo da
placa piloto também pode ser o problema.
O que pode acontecer na placa de relé é que os LEDs D12, Corrente do cabo obra detectado & D11, Corrente
do piloto detectado devem estar apagados. Quando você aplica o sinal de START depois de 2 segundos (
tempo de pré fluxo) D7, Habilita pilot deve acender. O D23, RF ON, também deve acender indicando que
o ignitor está habilitado. Normalmente D23 deve apenas estar aceso por um momento até que a corrente
do piloto seja detectada. Então o D11 deve acender (e D23 apagar) até que o arco transferido ou tempo do
piloto termine ( 15 segundos) desde que o piloto não tenha sido detectado D11 não deve acender.
3. Se o sensor de corrente do obra estiver com defeito ele pode dizer que a placa de relé ( e a CCM) que já existe
o arco transferido então não precisa do piloto. D12, um LED verde na placa de relé, acende se o sensor do
obra detectar corrente. Se D12 não está aceso pule para o passo 5, caso contrário, desconecte o J1, conector
do sensor de corrente. Se o D12 ainda estiver aceso a placa de relé está com defeito
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4. Se o D12 apagar quando o J1 é desconectado, conecte novamente e meça a tensão do TP1 (comum) para o  
J1-1, deve ser positivo 12-15VCC. Agora meça o J1-2, deve ser negativo 12-15VCC. Agora meça o J1-3, deve
ser 0 +/- 0,05V. Se algum destes estiver diferente desconecte o J1 e meça novamente (na placa de relé, não
no cabo). Se ainda estiver errado a placa de relé está com defeito. Caso contrário o sensor está ruim.
5. O sinal de habilita piloto vem da CCM no pino 14 do cabo flat de 40 vias entre a placa de relé (J4) and the
CCM (J23). Deveria ser baixo, menos de 2V relativo ao TP1 tanto na placa CCM I/O ou placa de relé. Você
também pode medir este sinal no TP11 da placa I/O. Se o sinal não for baixo quando o piloto estiver habilitado
no final do tempo de pré fluxo então a CCM provavelmente está com defeito. Você também pode fazer um
curto entre o TP11 na placa CCM I/O para o TP1, também na I/O, para verificar se isso vai acender o D7,
o LED Pilot enable, na placa de relé. Se ele acender, isso confirma que a CCM está ruim. Se ao fazer o curto
entre TP11 ao TP1 não acender o D7 na placa de relé, o problema está na placa de relé ou possivelmente no
cabo flat.
103

Perda do piloto
O código 103 ocorre quando o piloto ignitou conforme sentido pelo sensor da placa do piloto, mas saiu por si
durante a permanência do sinal START do CNC durante o tempo do piloto (85 ms. ou 3 segundos).
Possíveis causas:
• Pressão de gás do pré fluxo está alto, para o controle de gás manual verifique a tabela de corte para o
correto ajuste. Para DFC 3000 verifique se o processo está correto para os consumíveis selecionados.
• Ajuste da corrente de corte ajustada muito baixa para os consumíveis utilizados na tocha. O nível de corrente de piloto é automaticamente ajustada em base a corrente de corte. Uma baixa corrente resulta em
um menor nível de corrente de piloto que pode não ser possível manter o arco piloto para consumíveis
de corrente maior.
• A chave de controle de corrente analógica remota ajustada de forma errada também pode causar em uma
corrente de piloto errada. Veja a seção de ajuste destas chaves depois da próxima seção para o código 104.
• Cabo do piloto quebrado.
• Módulo inversor com defeito disponibiliza menor corrente conforme ajustado.

104

Perda do arco transferido

Arco transferido para o metal por pelo menos 50 ms, depois saiu.
Causas para o código 104:
• Ajuste da corrente de corte muito baixa que a recomendada para os consumíveis instalados, por exemplo
consumível de 100A na tocha mas a corrente ajustada é de 30 ou 50A (ou zero). A corrente pode ser muito
baixa para manter o arco aberto.
• Tocha muito alta para o processo de corte sendo utilizado.
• Fluxo de gás plasma muito baixa devido a vazamento em algum lugar entre o regulador do gás plasma
ou no DPC 3000 e a tocha. Verifique vazamentos.
• Chave de controle de corrente analógica remota ajustada errada.
o Se o controle de corrente analógica remota está sendo utilizada, SW8-2 (CCM CPU PCB) está em ON
e SW11 (CCM I/O PCB) está em “A” (para baixo), mas não tem tensão analógica conectada entre
TB1-10 ou J15-30 (cabo CNC) então a corrente de corte será zero, o piloto será fraco, dependendo da
altura da tocha pode transferir para a chapa mas irá apagar imediatamente.
o Se o controle de corrente analógico remoto não está sendo utilizado mas tanto o SW11 está na posição
para baixo ou SW8-2 está ligado resultando na corrente de corte em zero.
o Se o sistema é Auto-Cut XT, controle de corrente é uma tensão analógica do GCM 1000 XT ou na AC
200 XT do painel frontal. A corrente de corte será mostrada no display no painel frontal. A SW8-2 deve
estar em OFF e SW11 colocado na posição superior. Com o potenciômetro no máximo, verifique se
3,3V na placa CCM I/O TP9 (TP1 comum). Enquanto girar o potenciômetro para a posição mínima,
a tensão no TP9 deve variar linearmente para zero V.
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GCM 1000 XT
(AC 300 XT)
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105

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.

106

Fim do tempo do piloto, sem arco transferido

GND

Tempo do piloto é limitado a 0,085 segundos (85 ms.) com CCM SW8-1 em off (padrão para início de perfuração) ou 3 segundos com SW8-1 em on (usado para cortes de furos, material expandido, etc.). O arco deve ser
transferido antes do final do tempo do piloto. O código 106 aparece se não tiver arco transferido (curente no
cabo obra) foi sentido antes do termino do arco piloto. Se a unidade não detectar a corrente do piloto o ignitor
irá operar por até 15 segundos e então mostra o código 102. Se você estiver recebendo 106 existe detecção do
corrente do piloto em algum lugar. Se não estiver visível talvez dentro dos consumíveis ou indo para outro lugar.
Causas para código 106:
Sem piloto visível:
• Piloto dentro dos consumíveis

Piloto visível:
• Primeiro o óbvio, certifique-se de que o cabo obra está conectado a obra e a fonte. Certifique-se também
que o cabo obra esteja fazendo um bom contato elétrico com a mesa de corte. Se existir ferrugem ou material pintado, você pode precisar limpar o ponto de contato direto do cabo obra no material de corte.
• Tocha muito distante da obra.
• Corrente de corte muito baixa para os consumíveis utilizados. Corrente do piloto é ajustado em base na
corrente de corte. Se a corrente de corte é muito baixa a corrente do piloto irá ser baixo e pode não transferir a devido ao consumíveis de corrente maior.
• Pressão / vazão do pré fluxo muito baixo.
• Chave de controle de corrente analógica remota  ajustada erradamente também podem resultar em corrente abaixo da normal do piloto. Veja a seção do ajuste destas chaves abaixo da seção do código 104.
• Circuito do sensor de corrente do cabo obra com defeito. Se o arco transferido não for sentido a corrente
de corte mantem no nível baixo iniciando o tempo do piloto (85 ms ou 3 seg.) até o seu fim.
107

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.

108

Falha da tensão entre bico e eletrodo
A tensão do piloto, medido entre o bico e eletrodo varia com diferentes correntes e tipos de gás, vazão e desenho
dos consumíveis.
Uma vez que o arco é transferido a chave piloto obre deixando o bico basicamente lfutuando. A tensão então
é determinada pela quantidade de gás frio em torno do arco. Muita corrente ou pouco gás e o arco começa a
entrar em contato com o bico reduzindo a diferença da tensão entre o bico e o eletrodo permitindo o surgimento
do arco duplo que destroi os consumíveis.
A CCM mede a tensão entre o bico e eletrodo e calgula a diferença. Se a diferença entre o bico e o eletrodo encontrada for menor que a tensão mínima nós paramos o corte e é mostrado o código de erro 108. A tensão entre
o bico e o eletrodo é normalmente diferente para diferentes processos, então o valor mínimo para cada processo
é colocado detro das tabelas de corte quando utilizar o DFC 3000 ou no código da CCM se estiver utilizando o
GCM 2010 ou para controle de gás da Auto-Cut XT (GCM 1000XT ou o interno a AC 200 XT).
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As novas unidades Auto-Cut XT é uma chave na parte traseira da fonte que precisa ser ajustada de acordo com
o gás plasma. Se utilizar um gás oxidante (O2 ou Ar) ajuste conforme indicado para estes gases (esquerdo se a
AC 200 XT ou AC300XT) ou se usar um gás não oxidante (N2, H35 ou outro gás inerte) direito ou para baixo
conforme indicado para estes gases. Esta chave ajusta a faixa da tensão para o tipo de gás para melhorar a proteção da tocha. Um ajuste errado pode serultar em uma informação falsade erro 108.
Durante o piloto e subida da corrente (tempo de transferência até que a corrente ajustada seja alcançada), nós
diminuimos a tensão permitida entre o bico e o eletrodo a aproximadamente 80 % da permitida durante o corte
porque a corrente é baixa e o fluxo de gás é menor durante este período.
Causas do erro 108:
• Vazão / pressão do gás muito baixo para os consumíveis instalados.
o Se a pressão da fonte de gás não estiver bem regulada é possível que a pressão esteja correta no momento e cai muito em outro momento, como por exemplo durante o corte.
o Um vazamento no gás de pré fluxo / plasma depois do controle de pressão / vazão (GCM 2010, DPC,
GCM 1000 XT) pode reduzir a pressão / vazão para a tocha porque uma parte do gás está sendo desviada da tocha, enquanto se tem a impressão de ter a pressão e vazão suficiente no controle de gás.
• Corrente de corte ajustada muito alta para os consumíveis utilizado.
• Com mo DFC 3000 um componente falho pode ser o causador do código da falha tanto no DPC ou DMC.  
No entanto, se um processo errado for selecionado que não combina com o tipo de consumível ou usando
um processo customizado onde a pressão tenha sido ajustada muito baixa ou corrente muito alta pode
causar o erro 108 sem que nenhuma falha apareça no DPC 3000.
• Cabo do piloto rompido no cabo da tocha fazendo contato intermitente pode permitir uma ignição ou
eventualmente a tocha pode transferir usando apenas a HF (alta frequência). Esta conexão intermitente
pode mascarar a medida da tensão no bico e causar o erro 108. O simtoma é - pode cortar por um curto
espaço de tempo e aparecer a falha. Verifique se o cabo do piloto está aberto ou rompido no cabo da tocha.
• Fisicamente um curto na cabeça da tocha entre  oanodo (bico e catodo (eletrodo).
O resultado da falha 108 é medido durante o corte. É mais provável que exista um curto na tocha, dependendo
da resistência do curto, ele irá causar um erro 208 ( Inexperada corrente) pois esta medida é anterior ao início
do corte. No entanto, ele deve ser considerado como um último recurso.
109

Processo não configurado.
Isto representa um estado, não uma falha. Isto é usado apenas com o DMC 3000. Significa que o operador não
carregou o processo de corte tanto pelo TSC 3000 ou do programa embarcado no controle CNC da mesa de
corte. A solução é carregar o processo. O código irá continuar a ser mostrado até que o sinal de START do CNC
for aplicado e neste momento o erro será limpo.

110

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.

Grupo 2 – Códigos da fonte plasma
Geral:
LEDS
Vários LEDs são usados como indicadores nas diferentes placas dos inversores. LEDs VERMELHOS indicam
falha. LEDs verdes devem acender para a maioria dos casos. LEDs verdes são: Na placa principal, D4-READY;
Na placa de alimentação, D6, -12V, D11 +12VP (referência primária), D13, +12V; Na placa de controle D24, PWM
irá acender apenas quando o inversor estiver habilitado e o brilho varia conforme o ciclo do PWM.
Sinais:
Descrição geral de alguns sinais dos inversores passados para a CCM que pode gerar códigos de erro do grupo 2.
“Ready” também chamado de AC IN FLT (D4, LED READY, verde, Na placa principal do inversor).
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Na placa principal do inversor nós podemos medir a tensão de entrada. As 3 fases são retificadas e ligeiramente
filtrada para alcançar a tensão média. Devido a leve filtragem uma fase perdida também vai baixar a tensão  
média então será detectada. Tensão na faixa correta acende o READY LED D4 (na lado esquerdo da placa principal, na parte superior da seção “B” ou na parte de baixo da seção “A”). Tensão fora da faixa correta ou falta
de fase não irá desligar o D4.
Uma falha na entrada CA em sí (sem nenhuma outra falha ocorrendo ao mesmo tempo) irá mostrar o código
do grupo 241-246 dependendo em qual inversor enxergar este problema.
INV FLT (D1, LED INV FLT, vermelho, na placa de controle e falha do inversor).
Várias coisas podem causar Inv Flt (Inverter Fault). Falha no inversor é indicado por um LED, D1 na placa de
controle e falha do inversor. Inverter Fault, quando ocorrer, ele é travado. O travamento é limpo na próxima
vez que o inversor for habilitado ao menos que ele ainda esteja ativo causando o seu travamento novamente
imediatamente. Inverter Fault irá mostrar os códigos 247-252 a não ser que esteja em conjunto com outra falha
que no caso esta outra falha pode ser mostrada.
Coisas que podem causar inverter fault:
• O + 12V & -12V ( para o inversor) está fora de tolerância. Existem LEDs na placa de Cap/Bias que indicam que estas tensões estão presentes mas não verificam se estão dentro da tolerância. Isto não aconteçe
normalmente. ë mais comum que a falha esteja relacionada a falta da alimentação +/-12V e o LED não
acende.
• Desbalanço dos capacitores. Nesta condição o D3, led vermelho na placa principal ( canto inferior da seção
“A” e canto superior esquerdo na seção “B”), irá travar.
• Sobre corrente primária. Está é uma condição de sobre corrente no primário do transformador de chaveamento. Isto irá travar mas será liberado quando o inversor for habilitado a não ser que ainda esteja ativo
oneste caso irá travar novamente imediatamente.
• Sobre temperatura do inversor faz com que a o sinal de falha e o LED acenda mas tem a sua própria
condição de erro para a CCM. Veja OT Flt a seguir.
OT FLT (D14, OT FLT, placa de controle e falha do inversor)
• O LED D14 de sobre temperatura do inversor acende na placa de controle e falha do inversor e irá travar
o sinal de falha e o seu LED mas também tem o seu sinal de falha separado logo isso será reportado como
um código na faixa de 253-258 ou 259-264.
PWR Presente
• Quando a alimentação é aplicada pela primeira vez ao inversor (contatora fechada), a CCM verifica se
está presente a tensão de +12V na placa de controle e falha do inversor. Se não estiver presenteirá mostrar
um código da faixa de 265-270.
IS_ID (A, B, ou C)
VAC_SEL (A ou B)
201

Fase CA ausente
A placa de System Bias Supply contém circuitos que detectam se uma das 3 fases de alimentação CA está audente. Junto com isto ele também pode detectar se a tensão CA está muito baixa ou muito alta. A tensão trifásica
é fornecida do terminal de entrada através da chave / disjuntor ON/OFF  CB1 para a placa de System Bias. O  
System Bias pode operar com qualquer 2 das 3 fases para a placa de controle e detecção de falhas.
SYSTEM BIAS PCB
+V

CB1

F1

3 phase AC

J60-9,18
J60-5,14

F2

J60-1,10

ON / OFF
GND

I/O PCB
J62
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

J27
Missing Phase a
Missing Phase b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

U?

2

HCPL-817

4

Missing Phase

3

To CPU PCB
J29-16

GND

Art # 12310
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Normalmente quando uma fase está ausente o transistor alimenta o fotoacoplador que faz com que o sinal de
“Missing Phase” vai a nível baixo.
Causas para 201,código de falta de fase. Os códigos são mostrados de duas maneiras diferentes,com um “L”
significando “Latched (travado)” ou “Last (último)”, antes do número significando que houve um problema
mas não no momento ou com um “E” significando um problema existente no momento.
L201 :
Causa mais provável é um proglema intermitentecom a alimentação ou possivelmente uma perda de conexão
no cabo de alimentação na parte traseira da fonte plasma Ultra-Cut ou Auto-Cut.
E201:
• Falta de fase na caixa de fusível do quadro de alimetação, fusível queimado.
• Fusível F1 ou F2, 8A 500V de ação lenta queimado.
• CB1 uma fase aberta.
• Defeito na placa de System Bias.
• Defeito da placa I/O.
Solucionando problemas:
1. A placa de System Bias tem um LED vermelho, D3, que acende se detectar uma falta de fase. Se o D3 estiver
aceso, verifique no J60 se existem as 3 fases.
a. Se todas as 3 fases não estiverem presentes no J60 verifique a alimentação, então os fusíveis F1 & F2. Por
último o CB1.
b. Se todas as 3 fases estiverem presentes e com as tensãos equivalentes então mude a placa de System Bias.
2. Se D3, LED de falta de fase, não estiver aceso verifique a tensão em J27-3 & 4 na CCM. Tensão normal, sem
falta de fase no J27 (ou J62 na placa de System Bias) pinos 3 e 4, relativo ao terra da placa I/O (TP1) deve ser
entre 10-14VCC sendo o pino 3 alguns volts maior do que o pino 4. Se isto estiver normal, o problema pode
ser na CCM.
3. Se a tensão no J27-3 & 4 for maior que 10-14VCC e até 20-24VCC, faça a mesma medidano J62 pino 4. Se
ainda estiver alta e você confirmou que todas as 3 fases estão presentes no J60 então a System Bias está com
defeito.
4. Se a tensãomno J62-4 não estiver alta os fios entre J27 e J62 podem estar quebrado.
202-204 Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.
205

Saída CC baixa
Saída CC (tensão) baixa significa que um ou mais seções dos inversores estão habilitadas mas a tensão de saída
está abaixo do valor ajustado. Logo após receber o sinal de start do CNC, mas antes do fim do tempo de pré
fluxo, ambas as seções do IM#1 são hailitados e a CCM mede a tensão de saída da fonte entre o negativo (Tocha)
para o positivo (Obra) nos terminais de saída. Se for menor que o ajustado durante o pré fluxo ou se a qualquer
momento durante o piloto ou corte ele cair para abaixo do valor por um curto espaço de tempo, os inversores
estão desligados e o código 205é mostrado. O 205 será quase sempre indicado com “L”, não um “E” porque
assim que é detectado os inversores são desligados e não mais terá o erro de baixa tensão de saída. Atualmente
o valor de baixa tensão é de -60VDC.
Causas do código 205 pode incluir um curto fora da fonte plasma, curto dentro da fonte e erro de medição.
a. Curto externo a fonte plasma:
• O cabo negativo vai da parte traseira da fonte para o ignitor ou ao GCM 1000 XT no caso da AC 3000 XT.
o Cabo prensado ou saindo do esteira porta cabos
o Curto dentro do ignitor como por exemplo cabo solto e aterrado para o chassis.
o Curto interno ao tubo de montagem da tocha.
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• Solucione o problema externo do curto do cabo negativo, removendo o cabo da traseira da fonte e tente
iniciar. Ela não irá iniciar mas se você receber novamente o erro 205 o problema é interno a fonte.
b. Curto dentro da fonte:
• Todas as saídas dos inversores exceto o IM1A estão em paralelo. Se qualquer saída do inversor estiver em
curto ele irá aparecer como um curto entre as saídas da fonte.
Solucione o problema, removendo todos (um de cada vez) os conectores de saída dos inversores exceto o
do IM1A. Então aplique o sinal de start a fonte.  If it starts now one of the other inverters had shorted
output.  To find the defective one reconnect one at a time until the fault reappears.
206

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.

207

Corrente inexperada no cabo obra.
HCT1, sensor de corrente de efeito Hall no cabo obra positivo mede a corrente. A seção inversora 1A é habilitada
durante o tempo de pré fluxo mas não deve haver corrente no cabo obra antes do piloto ser ignitado e antes
do arco ser transferido para a obra. Se uma corrente maior de 8 A for detectada antes ou durante o pré fluxo,
alguma coisa esta errada.
1.

Código 207 antes de aplicar o sinal de START:
• Sensor de corrente do cabo obra com defeito, HCT1.
• Placa de relé com defeito
• CCM com defeito

Sensor com defeito
• O sensor de corrente do obra, HCT1, recebe alimentação, +15VCC e -15VCC da placa de relé. Ambos devem estar presentes para a operação correta do sensor. Meça entre a placa de relé TP1 (ou J1-4) para J1-1
para +15VDC e para J1-2 para -15VDC.
• Se tanto o + ou – 15VCC não estiver presente, remova o conector J1 e repita a medição no J1-1 & 2 na
placa de relé. Se agora a tensão estiver presente o sensor está com defeito, curto ( ou cabos em curto). Se
as tensões ainda não estiverem presente então a placa de relé está com defeito.
Placa de relé
• LED D12 da placa de relé, Work Current Detected, irá acender se o sinal do sensor de corrente exceder
0,05V. Se o D12 estiver aceso, meça o sinal de saída do sensor no J1-3 com o comum no J1-1. O sinal deve
ser de 0V +/- 0,04VCC. Se for maior que +/- 0,04VCC sem corrente no cabo obra, o sensor está com defeito.
Se a tensão do sinal entiver dentro dos limites e o D12 está aceso, então a placa de relé está com defeito.
• Se o D12 está apagado e o código 207 ainda está ativo, ou a placa de relé ou a CCM estão com defeito.
CCM ou cabo flat
• O sinal de corrente da obra deixa a placa de relé pelo cabo flat de 40 vias (Relay J4 para CCM J23) pinos
27 (-) & 28 (+). Se a tensão aqui exceder 0,1VCC sem corrente na obra a placa de relé está com defeito.  
Outra possibilidade é que no cabo flat de 40 vias tanto o pino 27 ou 28 está em curto para pino adjacente.  
De outra forma a CCM está com defeito.
2. Código 207 depois de aplicado o sinal de START (durante o pré fluxo):
• Curto entre a saída negativa e o circuito do cabo obra da fonte.
• Curto entre a saída negativa e o cabo terra da fonte.
• Defeito ou instalação de equipamentos de terceiro, tais como controle de altura que faz conexão com as
saídas da fonte.
Curtos são mais comuns em causar baixa tensão de saída CC (código 205). No entanto, se o curto tiver resistência
suficiente é possível que mostre um código 207. Para testar, remova o cabo de saída negativo e aplique o sinal
de START novamente. Se o código 207 não aparecer é um curto em algum lugar fora da fonte plasma.
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Equipamento instalado pelo usuário
Para equipamentos instalados pelo usuário que causam o erro 207 eé deve sser conectado na saída (na parte
de trás da fonte) dos sensores de corrente. Para testar, desconecte o equipamento instalado e aplique o sinal de
START. Se o código 207 não aparecer, o equipamento instalato está com defeito ou conectado de forma errada.
208

Corrente inexperada no circuito do piloto
A placa do piloto inclue um sensor de corrente para medir a corrente do piloto. Não deve haver nenhuma corrente do piloto até que os iinversores e a placa do piloto estejam habilitadas e que o ignitor tenha disparado
para ignitar o piloto. Corrente do piloto ou o sinal indicando que a corrente do piloto não poderá estar presente
até que o arco tenha sido disparado.
Sinal de corrente indesejada é devido a um defeito do sensor ou da placa são os mais comuns de aparecer e assim
que a fonte é energizada e o sequenciamento de iniciar é terminado ela irá indicar como uma falha ativa, E208.  
Um curto real permitindo que uma corrente real flua no circuito do piloto não irá acontecer até que o inversor
e a placa piloto tenham sido habilitada perto do final do tempo de pré fluxo. Isto irá resultar nos inversores um
desligamento imediato e o display irá mostrar uma falha travada ou última falha, L208. O LED D2 na placa do
piloto acende quando a placa do piloto está habilitada.
1. Código 208 antes de aplicar o START:
• Placa do piloto com defeito (circuito do sensor de corrente).
• Placa de relé com defeito
• CCM com defeito
Placa piloto
O sinal de corrente do piloto está no cabo de 10 vias (Pilot J42, Relay PCB J3) entre os pinos 8 (-) e 9 (+). Sem
corrente, o sinal deve ser zero +/- 0,05 V. Também na placa de relé tem um LED, D11, “Pilot Current Detected”,
que irá acender se o sinal de corrente do piloto exceder 0,15V. Se o sinal não for zero V.Pilot PCB é a causa. Para
certificar-se, desconecte o cabo da placa piloto da placa de relé do J3. Se o D11 desligar, a placa do piloto era a
causa. Verifique novamente medindo os pinos 8 & 9. Se for zero V. agora a placa do piloto está com defeito. Se
o D11 ainda permanecer aceso ou a tensão dos pinos 8 & 9 esteja acima verifique a placa de relé.
Placa de relé ou CCM
Se o D11 na placa de relé permanecer aceso depois dos testes anteriores, meça a saída para a CCM no cabo flat
de 40 vias (Relay J4 para CCM J23) entre os pinos 23 (-) e 25 (+). Ele deve ser menor de 0,1V. Caso contrário, a
placa de relé está ruim. Se a tensão for zero a CCM está com defeito.
2. Código 208 aparece durante o pré fluxo:
IM#1 e a placa do piloto são habilitadas perto do fim do pré fluxo. Para ter uma corrente indesejada deve aver
um caminho (curto) para a corrente fluir entre a saída negativa do inversor (cabo negativo/eletrodo da tocha)
e o retorno do piloto/bico antes do ignitor ser habilitado para a ignição.
Possíves causas são:
• Curto entre eletrodo e bico devido a erro dos consumíveis, dano nos consumíveis ou material estranho
entre o bico e o eletrodo. Um eletrodo no final de sua vida útil pode perder material e pode fechar um
curto entre o eletrodo e o bico.
• Instalação defeituosa ou incorreta de equipamentos pelo usuário como por exemplo controle de altura
que faz conexões a saída da fonte plasma.
• Curto entre o cabo de saída negativo e cabo piloto da fonte.
• Curto no corpo da tocha.
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Solucionando problema:
1. Remova e isole (pode haver tensão nele) o cabo piloto da parte de trás da fonte. Tente abrir o arco. Se não
aparecer o código 208, isso confirma que o problema é para fora da fonte.
2. Remova e verifique os consumíveis se estão danificados, limpeza ou ausencia (distribuidor de gás, etc) ou
componentes errados.
3. Desconecte o equipamento instalado pelo cliente e veja se a falha ainda persiste.
4. Inspecione o ignitor se está com o cabo quebrado/desconectado ou com componentes queimados.
5. Inspecione se existe curto dentro do tubo de montagem da tocha.
6. Se mesmo assim tudo falhar desconecte o cabo piloto da parte de trás da cabeça da tocha. Isole-o bem e
mantenha-o distante de qualquer metal, ele pode ter HF quando você tentar ignitar. Tente abrir o arco, se o
208 não aparecer a cabeça da tocha está em curto.
209

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior..

210–211 Corrente de saída, medida pelo sensor do cabo obra, está muito alta (210) ou muito baixa (211).
Estes são avisos e não desligam o processo mas pode explicar uma quallidade de corte ruim ou vida útil dos
consumíveis ruim.
Seções individuais dos inversores tem o seu próprio sensor e o cabo obra tem um sensor cujo o sinal deve
ser igual a soma dos sensores individuais dos inversores. Cada seção é configurada para fornecer uma certa
quantidade de corrente baseada no seu sinal de ”demanda”. Se a corrente for diferente do total da demanda, o
somatório das demandas individuais, as seções individuais são verificadas para determinar se as suas saídas
estão corretas comparadas com os seus sinais de demanda.
Se as seções individuais estiverem corretas mas a corrente do sensor do cabo obra for diferente da demanda
total por mais de 16% o código 210 (muito alto) ou 211 (muito baixo) será mostrado.
Se uma seção individual do inversor seja encontrada que esteja causando a total corrente em ser diferente código
será mostrado, na faixa de 212 a 223 dependendo de qual seção esteja em falha.
Possíveis causas para sinal de corrente da obra muito alta:
• Sensor de corrente da obra HCT1
• Placa de relé
• CCM
Possíveis causas para sinal de corrente da obra muito baixa.
• Todas as opções acima e mais um curto para a carcaça causado por:
o Conexão de equipamento instalado pelo usuário antes do sensor de corrente que faz a conexão para
obra ou terra permitindo um fluxo de corrente ou pulando o sensor de corrente.
o Inversor + saída em curto para a carcaça.
Solucionando problema:
1. Para corrente muito baixa devido a um curto, desconecte o cabo obra da parte de trás da fonte. Verifique a
continuidade para a carcaça, não deve existir. Inspecione conexões erradas do equipamento do usuário.
2. Se não for encontrado for encontrado ou se a falha for de corrente muito alta veja a seção do código 207 para
descrição detalhada do cominho do sinal da fonte para o sensor de corrente do cabo obra.
3. Na seção do código 207 para a placa de relé está descrito medições do sinal do sensor de corrente onde não
existe corrente. O sinal deve ser zero e assumimos que é, caso contrário você deve receber o código 207.  Se
o sinal de corrente zero estiver correto mas existe um erro dirante o corte, meça o sinal no cabo flat de 40
pinos (Relay board J4 para CCM J23) pinos 27 (-) & 28 (+). A tensão do sinal deve ser igual a corrente de
corte * 0,0133. Por exemplo para 100 A (100*0,0133) = 1,33V. Para 400 A deve ser 400*0,0133 = 5,33V.
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• Se este sinal estiver correto a falha é na CCM
• Se não estiver correto o erro pode ser na placa de relé ou sensor. Siga as instruções para o código 207 para
medir a tensão e o sinal do sensor de corrente no J1 na placa de relé. O sinal deve ser 1,33V para cada 100
A. (400A = 5,33V).
• Se a fonte e o sinal estiverem correto a placa de relé está em falha. Se não estiver correto o sensor de corrente HCT1 está ruim.
212-223 Saída incorreta da seção do inversor.
Corrente de obra alta ou baixa devido a saída errada de uma seção do inversor. Código individual indica qual a seção.
Causas podem ser:
• O conector de saída da seção do inversor, J102 A ou B, não está conectado ou danificado.
• Cabo flat com conexão ruim, talvéz não completamente travada no local no inversor ou na CCM.
• Seção do inversor com defeito.
Solução do problema:
1. Se mostrar que a corrente está alta em um a seção individual do inversor, o problema está no inversor.
2. Se mostrar que a corrente está baixa (o que inclue sem corrente) verifique as conexões.
3. O cabo flat para a primeira seção do inversor (IM#1A) deve ser conectado apenas a esta seção mas se existir
2 outras seções, unidade de 200 A ou maior, troque o cabo flat indo para estas seções.
a. Se agora aparecer uma seção diferente como erro, a seção que foi removida o cabo, então a seção original
está com defeito.
b. Se ainda mostrar o mesmo erro o cabo flat está ruim ou a CCM (muito improvável).
c. Troque o cabo flat por completo com o mais próximo. Se ainda mostrar o erro da seção original então o
problema está na CCM caso não esteja no cabo flat.
4. Se for a primeira seção do inversor ou se for uma unidade de 100 A então não tem outro inversor para a
troca dos cabos, troque o inversor.
Dica adicional: placa de controle do inversor tem um LED verde, D24, PWM ON, que acende quando aquela
seção está habilitada e tem um sinal de demanda. O brilho do LED é relativo a saída então pode ser fraco se a
saída for baixa. Se o LED não acender isso pode indicar um defeito no inversor (placa de controle).
224

Inversor 1 não encontrado.
Deve existir um inversor conectado na primeira seção, 1A, para ser possível abrir o arco. Durante a sequência
de inicio, antes que a alimentação seja aplicada aos inversores, a CCM faz um teste de consinuidade para ver
se o cabo flat da seção 1A está conectada (J31 na CCM).
Causas & solução de problema:
• Como ele é apenas um teste de continuidade é muito improvável ser um inversor ruim. Muito provável
uma conexão ruim ou cabo flat com defeito.
1 Verifique a conexão do cabo flat nos dois lados no INV1A e CCM J31 (1A). Certifique-se de que esteja conectado no J31, o conector superior, na CCM.
2

Conecte um cabo diferente do inversor no J31, não importa qual para este teste qual inversor. Se ainda houver
erro 224, “Inverter 1 not found”, a CCM está ruim. Caso contrário é o cabo flat.
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225-230 Revisão do inversor e CCM incompatíveis.
Se em algum momento no futuro tivermos que fazer alteração ao inversor fazendo com que seja incompatível
com a CCM nós devemos incluir um sistema que irá indicar esta mudança. Durante o sequenciamento de início
da fonte, antes de aplicar alimentação aos inversores, a CCM faz um teste de continuidade para determinar qual é
a configuração dos inversores. O sistema utiliza 3 linhas do cabo flat entre o inversor e a CCM que são nomeados
com IS_ID_A, IS_ID_B, IS_ID_C (nos pinos 12, 13 & 14) e verificam a continuidade com a quarta linha OUTCOM
(pino 9). O teste consiste em aplicar uma tensão no OUTCOM e procurar pelo retorno da tensão por um dos 3
pinos ID. A configuração atual tem todas as 3 linhas conectadas ao OUTCOM então todos os 3 devem ser alto.
Para ter os códigos 225-230 agora quando ainda não temos nenhuma revisão de incompatibilidade será mais comum ser uma conexão ruim do cabo flat entre a CCM e o inversor ou uma CCM com defeito (muito improvável).
• Na seção inversora troque o cabo flat com outra seção de inversor. Se a falha continuar sem mudança ,
ainda mostrar a seção inversora, o problema pode ser tanto no cabo flat ou a CCM.
• Na ponta do inversor coloque o cabo flat de volta na sua posição original. Agora troque o cabo flat de
posição com outro na CCM. Se a falha agora mover para uma seção diferente o problema está no cabo
flat. Se permanecer como na seção original, o problema é a CCM.
231-236 VCA inversor desencontrado.
Os módulos inversores são fabricados em diferentes tensões 480VCA, 380-415VCA & 208-230VCA. Existe um
item, chamado inversor ID, lido através do cabo flat do inversor, que identifica qual a tensão que o inversor foi
feito para. A unidade em sí é ligada diferente para cada tensão de entrada e parte disso inclue um jumper no
J61 na placa System Bias que indica para a placa qual a tensão a unidade está configurada.
Ao ligar, a placa System Bias mede a tensão de entrada, determina qual a faixa da entrada e envia esta informação
para a CCM. Antes de aplicar a alimentação aos inversores pelas contactoras, a CCM verifica se cada inversor
conectado está com a tensão correspondente e que combina com a informação da placa System Bias. A ID dos
inversores são lidas da seção do mais baixo para a da mais alta e se em um dos casos a tensão for errada, ele
deve mostrar um código de erro da seção do grupo A. Uma incompatibilidade da tensão de alimentação CA
em uma seção B é provável que seja outro problema.
Possíveis causas:
• Inversor com tensão errada (muito improvávelmas fácil de verificar).
• Placa System Bias com o jumper errado no J61 (improvável mas fácil de verificar)
• Inversor  com defeito.
• Cabo flat
• CCM
• Placa System Bias com defeito.
Solucionando problemas:
1. Se a placa System Bias tem o jumper errado ou está com defeito isso irá mostrar o código 231 da primeira
seção do inversor, porque todos os inversores não combinam com o sinal incorreto e o 1A é verificado primeiro.
a. Para o jumper Wire #48 deve ser conectado do J61-1 para:
i. J61-2 para 208-230 VCA
ii. J61-3 para 400 VCA
iii. J61-4 para 480 VCA
Verifique a correta conexão e a continuidade.
b. System Bias pode estar com defeito informando uma tensão ID errada. Na saída da placa System Bias
no J62 meça relativo ao TP1 ou ( J62-8, 24VDC_RET) para J62-12 para o sinal /VAC_IDAb e J62-14 para
o sinal /VAC_IDBb. Os dois sinais devem ser lidos de acordo com esta tabela. “0” = 10-12V; “1” = 24V.
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sinal

230V

400V

480V ERR

/VAC_IDAb

0

1

0

1

/VAC_IDBb

0

0

1

1

2. Inversor com defeito, cabo flat ou CCM.
a. Na seção do inversor troque o cabo flat da seção do inversor que a falha está sendo indicada com uma
seção de inversor diferente. Se a falha mantem-se inalterado, ainda mostra a seção do inversor original,
o problema está tanto no cabo flat ou na CCM. Se a falha mudar para a seção diferente, a seção que foi
trocada, então o inversor é que está com defeito.
b. Se a falha permanecer a mesma no passo A, com a mudança do lado do inversor, coloque os cabos nas
posições originais. Agora troque o cabo flat suspeito com outro no lado da CCM. Se a falha agora mover
para uma seção diferente o problema é no cabo. Se mantiver-se na seção original, o problema é a CCM.
237

Poucos inversores encontrados
Deve haver o mínimo de 2 seções de inversores presentes para a operação. Nós sabemos que o cabo flat para
a seção inversora 1A está conectada ou nós iriamos ter o código 224. Durante a sequência de início, antes de
aplicar alimentação ser conectada aos inversores, a CCM faz um teste de continuidade através do cabo flat para
verificar se o inversor está conectada. Se não ver a continuidado com pelo menos um dos inversores, assume-se
que nenhum está conectado.
Possíveis causas:
• Cabo flat desconectado ou com defeito.
• Inversor com defeito
• CCM com defeito.
Solucionando problemas:
1. Verifique se  todos os cabos estejam conectados, travados nos dois lados (inversor e CCM).
2. Se esta falha ocorrer é mais provável que em uma unidade de 100 A que tem apenas uma seção (1B) além
da seção 1A. Se existisse 2 ou mais seções adicionais é extremamente improvável que todos os cabos flat ou
os conectores na CCM vão estar com defeito.
a. Troque os cabos flat da seção 1A e 1B. Se a falha permanecer inalterada , ainda 237, o problema está no
cabo flat ou na CCM. Se mudar de 237 para 224, indica que o 1A está ausente, logo inversor com defeito.
b. Se a falha não alterar no passo a., no lado do inversor coloque os cabos de volta a posição original. Agora
troque o cabo flat no lado da CCM. Se a falha agora mudar o problema é o cabo. Se não é a CCM.
c. Se existir 2 ou mais cabos flat a mais em uma seção de inversor 1A então a CCM não está vendo nenhum
conectado o que indica que a CCM está com defeito.

238

Identificação da tensão do System Bias inválida.
Ao ligar a placa do System Bias mede a tensão de alimentação e envia os sinais para a CCM indicando qual a
faixa de tensão que foi detectada. Veja a seção 231-236 para detalhes. Se uma das 3 faixas de tensão, 208-230V,
380-415V ou 480V não for identificada então ambos os sinais ID estarão em alto resultando em um sinal inválido.
Possíveis causas:
• Unidade está conectada a uma tensão abaixo de 208-230V ou acima de 480V. (improvável a não ser que
exista um problema na linha de alimentação.)
• Placa System Bias com defeito
• Conexão ruim entre a saída J62 da System Bias e entrada J27 da CCM na placa I/O.

• CCM com defeito
Solucionando problemas:

Manual 0-5253P

      APÊNDICE

A-55   

AUTO-CUT 200 XT		
1. Meça as 3 fases da alimentação e confirme que elas estão dentro da tolerância especificada no manual.
2. Veja as seções 231-236 VCA inversor desencontrado e execute solucionando problemas do passo 1.b. Se os
dois sinais não combinarem com a tensão de entrada, se ambos estão em alto, então a placa System Bias está
com defeito.
3. Se o passo 2 estiver OK faça a mesma medição no J27 na placa CCM I/O. Se estiver OK aqui a CCM está
com defeito. Caso contrário inspecione as conexões no J62 e J27.
239

Tensão CA alta
Tensão OK -- Ao iniciar a fonte a placa System Bias mede a alimentação de entrada e determina se está dentro dos
limites da tensão ajustada pelo jumper no J16. Veja a seção 231-236 VCA inversor desencontrado solucionando
problemas passo 1.a para detalhes do jumper. Normalmente quando a alimentação está OK a placa do System
Bias board alimenta o relé K1 no lado esquerdo da placa para aplicar alimentação ao transformadosr auxiliar
T1. D44, um LED verde “Transformer ON”, acende quando o K1 for alimentado. T1 fornece alimentação para
os controles de gás e para o TSC 3000 bem como para a bomba e ventilador.
Tensão alta -- Se a tensão CA for determinada como alta, o LED vermelho D4, ACV HIGH, na placa System
Bias acende, e coloca o sinal “AC V HIGH b” no J62-6 em “alto” aproximadamente 24VCC (normal para o sinal
“baixo”aqui é 10-14VCC). Para evitar a possibilidade de aplicar tensão excessiva a vários itens ( console de
gás, bomba, ventilador, etc.), K1 abre removendo a alimentação do T1 e o D44 apaga. Se for maior que um pico
momentâneo o controle de gás e o TSC 3000 (se estiver sendo utilizado) irão desligar. A comunicação com a
mesa de corte pode ser interrompida com o DFC 3000 Controle de gás automático e provavelmente o controle
da mesa de corte, o processo deve ser carregado novamente.
D4 está aceso e o sinal “AC V HIGH b” esta alto apenas enquanto a tensão está alta. O sinal “AC V HIGH b”
não fica travado.
Se a falha é E239 isto significa que está ativo, isto é, detectado como sendo alto. Se for L239 isto significa que a
tensão foi alta antes mas não está mais no momento. Aplicando o sinal de START irá limpar a falha a não ser
que se torne ativa novamente.
A tensão que dispara a falha da tensão CA é acima de 550V para 480VCA de alimentação; acima de 470V para
380, 400 ou 415VAC; acima de 270V para 208 ou 230VCA.
Possíveis causas:
• Alimentação está ou esteve alta.
• Conexão ruim no J62 ou J27
• Conexão ruim no jumper J61
• Placa System Bias com defeito
• CCM com defeito.
Solucionando problema:
1. Se a falha for L239 aplicar START irá limpar a falha a não ser que fique ativa novamente. Um problema
ocasional pode acontecer devido a um aumento da tensão. Normalmente, se o plasma estiver com problema
ele irá estar presente o tempo todo.
2. É incomum que uma conexão aberta do jumper do J61 resulte na falha 239, é mais provável que seja uma
falha de inconsistencia da alimentação. No entanto, se for intermitente com o mesmo intervalo, talvez não
esteja completamente conectado e mostra o erro como 239. Verifique o J61.
3. Se a tensão de alimentação está OK e o problema persiste pode ser a placa System Bias, a CCM ou a conexão
entre J62 e J27.
a. Se a tensão de entrada estiver OK e o D4 esteja aceso ou o sinal “AC V HIGH b” no J62-6 está “alto”
(aproximadamente 24VCC, relativo ao TP1 ou J62-8) a placa System Bias está com defeito.

A-56

      APÊNDICE

                 Manual 0-5253P

AUTO-CUT 200 XT
b. Se D4 está apagado e o sinal “AC V HIGH b” no J62-6 está “baixo” (aproximadamente 10-14VCC, relativo
ao TP1 ou J62-8) então a placa System Bias está OK e o problema é na CCM.
c. Se J62-6 está perto de zero volts pode existir uma conexão ruim entre J62-6 e J27-6 ou J62-7 no J27-6.
240

Tensão CA baixa
Primeiro veja o paragrafo para o código 239 para explicação do que deve acontecer quando a tensão de alimentação está correta.
Tensão baixa -- Se a placa de System Bias determinar uma tensão CA baixa ele acende um LED vermelho, D14,
ACV LOW, e coloca o sinal “AC V LOW b” no J62-10 em “alto”, aproximadamente 24VCC (normal para o sinal
“baixo” aqui é 10-14VCC). Alimentação não é removida do T1 pois a tensão baixa não irá danificar nada, no
entanto, se for muito baixa por um longo tempo, algumas coisas como contatora, solenóides CA, console de gás
ou TSC3000 podem parar de funcionar. Uma tensão baixa, se for demorada o suficiente, também pode acender
D3, LED vermelho de falta de fase. Isto não indica que a fase realmente está faltando.
A tensão que dispara a tensão CA baixa é 380V para 480VCA de alimentação; 300V para 380, 400 ou 415VCA;
175V para 208 ou 230 VCA.
Possíveis causas:
• Tensão de entrada agora, ou antes estava baixa.
o Cabos de distribuição de potência ou cabo de potência muito pequeno para a carga.
o Resistência alta ou conexão frouxa em algum lugar entre a distribuição e a conexão de alimentação.
• Conexão ruim no J62 na placa System Bias ou J27 na CCM.
• Conexão ruim no jumper do J61 na placa System Bias.
• Placa System Bias com defeito.
• CCM com defeito.
Solucionando problema:
1. Se a falha for L240, aplicar START irá limpar a falha a não ser que fique ativa novamente. Um problema
ocasional pode acontecer devido a uma redução da tensão. Normalmente, se o plasma estiver com problema
ele irá estar presente o tempo todo. Após checar tudo pode ser que você tenha que instalar um monitor de
tensão de alimentação para determinar se isto é um problema.
2. A tensão pode estar OK quando não estiver cortando ou cortando a baixo níveis de corrente mas em um
nível mais alto pode perder devido ao subdimencionamento do quadro de distribuição ou os cabos.
a. Meça a tensão durante o corte em alta corrente para determinar se existe uma queda excessiva.
b. Verifique todas as conexões de potência, limpe e prenda.
c. Verifique o dimencionamento correto dos cabos para a corrente drenada conforme recomendado no
manual bem como conforme as normas locais.
3. É muito improvável que uma conexão aberta no jumper do J61 resulte em um erro 240, é maus provável que
cause uma falha de erro de tensão. No entanto, se for intermitente com intervalo de tempo exato, talvez não
esteja completamente conectado, possa causar o 240. Verifique o J61.
4. Se a tensão de alimentação estiver OK e o problema persistir pode ser a System Bias, CCM ou a conexão
entre J62 e J27.
a. Se a tensão estiver OK e o D14, ACV LOW, não está aceso ou o sinal “AC V LOW b” no J62-10 é “alto”
(aproximadamente 24VCC, relativo ao TP1 ou J62-8) a placa do System Bias está com defeito.
b. Se o D14 não estiver aceso e o sinal “AC V HIGH b” no J62-10 é “baixo” (aproximadamente 10-14VCC,
relativo ao TP1 ou J62-8) então o System Bias está OK e o problema é na CCM.
c. Se o J62-10 está perto de zero volts deve ter uma conexão ruim entre J62-10 e J27-10 ou J62-7 e J27-7.
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241-246 Erro na entrada da alimentação na seção do inversor.
A placa System Bias verifica se a tensão de alimentação está alta, baixa ou falta de fase na alimnetação. É improvável mas não impossível que o problema com a alimentação possa resultar nos erros 241-246.Os códigos
241-246 apontam a problemas na alimentação para os inversores ou no caso de falha de fase pode ser a contatora
que fornece alimentação a 3 seções de inversores.
Uma vez que a contatora de entrada fecha, aplicando tensão aos inversores, eles testam se a entrada está alta,
baixa e se está faltando fase. Quando a tensão de entrada está na faixa correta, um LED verde, D4, chamado
READY acende no lado esquerdo da placa principal do inversor. Se D4 não acender, tanto a tensão de entrada
está fora da faixa ou o inversor está com defeito.
Você ainda pode receber os códigos 241-246 devido a falta de fase com o LED READY aceso. O LEDirá acender
e apagar muito rápido mas pode parecer sempre ligado. Neste caso você pode medir o sinal no cabo flat. O
sinal anteriormente chamado de READY agora é chamado de AC_INPUT_FLT.  É um sinal diferencial nos pinos
1(+) & 2(-) do cabo flat de 30 vias dos inversores. Se a entrada CA estiver correta você deve ler de 5-6V entre os
pinos. Se AC_INPUT_FLT for verdadeiro, a tensão nos pinos 1 & 2 será menor de 2V.
Alguns outros códigos de falha como Falha do inversor e Sobretemperatura também colocam o AC_INPUT_FLT
(not Ready). No entanto, eles irão travar com o correspondente LED ou mostrar código de erro diferente. No
caso de uma falha na alimentação a CCM não remove a alimentação dos inversores.
Coisas que podem causar código de falha de alimentação:
1. Quedas da tensão em uma ou mais fases intermitente por pelo menos 1 ms. Um tempo maior provavelmente
irá mostrar uma falha diferente. Se for a tensão de alimentação não deve mostrar sempre o mesmo inversor.
2. Falta de fase ou intermitente a um inversor específico a falha sempre irá apontar para este inversor.
3. Conexão intermitente no sinal de falha interno ao inversor.
247-252 Falha no inversor
Uma vez que a contatora fecha e é aplicado a tensão aos inversores vários testes são feitos. O sinal de falha no
inversor trava ele e mesmo que a falha tenha sido eliminada você poderá ver que a falha ocorreu conforme
indicado no LED vermelho D1, INV FLT na placa de controle e falha do inversor. É limpo aplicando o sinal de
START ou desligando e ligando. Se a falha ainda estiver presente ela irá voltar a aparecer.
Coisas que podem causar falha no inversor:
• Uma ou mais tensão de alimentação local (+/-12VDC) falha ou fora do especificado.Os LEDs verde na
placa Cap Bias marcado +12V (D13) & -12V (D6) indicam que a alimentação está presente mas não necessariamente dentro da tolerância.
• Desbalanço na tensão do capacitor de entrada indicado pelo LED (vermelho) D3 CAP IMBALANCE no
lado esquerdo da placa principal do inversor. Aplicado em unidades com capacitores em série (380-480V).
• Muita corrente no primário do transformador principal (trafo de chaveamento), D32, PRI OC LED (vermelho), na placa de controle.
INV_FLT é u msinal diferencial nos pinos 3(+) & 4(-) no cabo flat de 30 vias. Se não tiver nenhuma falha você
deve ler 5-6V entre os dois pinos. Se INV_FLT for verdadeiro, a tensão nos pinos 3 & 4 será menor de 2V.
253-258 Sobre temperatura dos inversores.
Cada seção do inversor (IS) contém um ou mais sensores de temperatura. Se algum destes detectar uma sobre
temperatura irá ativar o sinal “OVERTEMP_FLT que vai para a CCM através do cabo flat da seção do inversor.
Os semicondutores dos inversores (transistores e diodos) são refrigerados a água. Qualquer coisa que aumente a
temperatura do refrigerante pode causar sobre aquecimento dos inversores. Os trafos e indutores dos inversores
são refrigerados a ar pelo mesmo ventilador que refrigera a água.
Possíveis causas:
• Ventilador de refrigeração não está operando.
• Imterrupção do fluxo de ar.
• Módulo inversor com defeito.
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• Conexão ruim do cabo flat do inversor.
• CCM com defeito.
Originalmente unidades de 100 e 200A tinham 2 ventiladores pequenos enquanto as unidades de 300 & 400A
usam um ventilador grande junto com um radiador grande. Recentemente, o ventilador grande simples pode
ser usado nas unidades de 100 & 200A.
Solucionando problemas:
1. Confirme que o ar está saindo em ambos os lados superior e inferior pelas aberturas laterais. Como o ventilador está atrás do radiador, é dificil de ver para confirmar se eles estão girando mas talvez se utilizar um
espelo para inspecionar. Veja a seção do código 403 para solucionar problemas do ventilador com defeito.

!

AVISO
As pás do ventilador podem estar se movendo e contato acidental com um
outro dispositivo de inspeção pode causar danos pessoal ou ao equipamento.

2. Deixar as laterais dos paineis fora do local, especialmente o esquerdo inferior ou a tampa superior irá reduzir
o fluxo de ar. Se o radiador ficar sujo com poeira também irá reduzir o fluxo. Limpe o radiador periodicamente aplicando ar para limpar a sujeira.

259-264 Sobre temperatura do inversor devido ao ambiente quente.
A CCM mede a temperatura ambiente onde o ar de resfriamento entra através das aberturas no lado esquerdo
do painel frontal. Se um inversor entrar em temperatura alta e se for determinado que a temperatura ambiente
está acima de 400 C nós iremos mostrar um ou mais códigos, 252-264. O sensor TS2, é um resistor NTC (Negative Temperature Coefficient) o qual a resistência varia conforme a temperatura. Ele é montado dentro do painel
frontal próximo as aberturas do lado esquerdo. Para acessar é necessário remover um ou mais dos módulos
inversores. Se o ambiente estiver quente mas nenhum dos inversores estiver quente, nenhum erro irá aparecer.
Possíveis causas:
• Ambiente muito quente.
• Ventilador não está operando.
• Alteração do fluxo de ar.
• TS2, sensor de temperatura ambiente, em curto (muito improvável) ou com defeito.
• Placa de relé com defeito.
• CCM com defeito.
• Placa de relé com defeito.
Solucionando problemas:
1. Se a temperatura ambiente exceder 40 0 C, esfrie o ambiente, ou opere a unidade com um ciclo de trabalho
reduzido ou em uma corrente menor.
2. Confirme que o ar está sendo puxado da abertura do lado direito. O ventilador está atrás do radiador e é dificil
de ver para confirmar que está funcionando, mas talvez você possa inspecionar com um espelho. Cuidado
para não aproximar o espelho ou a sua mão perto das pás. Fontes de 100 & 200A pode ter 2 ventiladores
pequenos, 300 & 400A tem 1 ventilador grande.
3. É improvável que este código de temperatura ambiente alta seja mostrado antes de outro código de temperatura mas apenas como teste, se deixarmos as laterais dos paineis abertos, especialmente o esquerdo inferior
e o de cima, irá reduzir o fluxo de ar. Se o radiador estiver sujo, também irá reduzir o fluxo de ar.
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4. Para testar o TS2, remova J2 da placa de relé e meça a resistência entre os pinos 4 & 6 do conector J2. A resistência varia de 33K ohms a 00 C a aproximadamente 12K ohms a 200 C a 5,3K ohms a 400 C.
5. Se o TS2 está correto, o problema pode ser com a placa de relé ou a CCM.
a. A saída da placa de relé vai para a CCM no pino 30 do cabo flat de 40 vias (J4 da placa de relé para J23
da placa CCM I/O). É uma tensão analógica que deve estar entre 0,44V a 00 C a 1,6V a 400 C. Se estiver
confirmado que a temperatura ambiente não está acima de 400 C e o sinal da temperatura ambiente no
pino 30 estiver maior do que 1,6 V então a placa de relé está com defeito.
b. Se o sinal da temperatura ambiente no pino 30 estiver OK, menos de 1,6V, e o ambiente não estiver acima
de 400 C, então a CCM está ruim.
265-270 Sem alimentação no inversor
Existem vários sinais digitais no cabo flat entre o inversor e a CCM que envolvem alguns níveis de tensão. Isto
iniclui AC_INPUT_FLT\, INVERTER _FLT\, OVERTEMP_FLT\ e POWER_PRESENT. Normalmente todos
estes sinais devem ser alto. Antes de aplicar alimentação aos módulos inversores a CCM já vez um teste de
continuidade para verificar se a seção está no local e o cabo flat conectado (código 224 & 237). Assim que a
alimentação é aplicada aos módulos inversores a CCM verifica estes 4 sinais e, tendo já confirmado que existe
um inversor cujo o cabo está conectado. Se não encontrar nenhum dos sinais com tensão, ela assume que não
existe alimentação para esta seção ou alguma coisa está errada com esta seção do inversor.
Possíveis causas:
• As 3 fases de entrada, J103-105 para o inversor não está conectada.
• O disjuntor CB2 fornece o 120 VCA para a contatora (e ignitor) está aberto.
• Alimentação da contatora para a seção (e outras) com defeito.
• Placa de relé com defeito.
• Inversor com defeito.
• CCM com defeito.
Solucionando problema:
1. Verifique se os cabos de alimentação estão conectados nos inversores.
2. Verifique se a contatora para aquela seção (W1 para 1A, 1B, 2A; W2 para 2B, 3A, 3B) está alimentada.
a. Existe uma seção retangular no meio de cada contatora em cima que pode ser utilizado para conectar
um contato auxiliar. Isto também pode ser um indicador que a contatora está operando já que é puxado
quando energizada.
b. Verifique se o CB2 na parte traseira está acionado. O botão branco marcado com “5” indicando que é de
5 amps, irá pular quando for desarmado. Pressione-o e se pular novamente alguma coisa está errado
(bobina da contatora?) pode estar em curto.
c. Meça 120 VCA na bobina da contatora. Se estiver presente, mas a contatora não atracou, provavelmente
está com defeito.
3. Na placa de relé o LED D22, CONTACTOR ON (verde) próximo ao relé K1 acende, se o K1 estiver sido
energizado.
a. Se estiver aceso verifique o 120 VCA entre o J8-1 e J8-9. Se estiver presente a placa de relé está OK.
b. Se o D22 estiver aceso mas 120 VCA não estiver presente no J8-1 e J8-9 (veja se o instrumento está em
VAC) então a placa de relé está com defeito.
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c. D22 não está aceso, vá ao cabo flat de 40 vias e teste a conexão, meça a tensão no pino 17 (relativo ao
TP1 tanto na placa de relé ou na placa CCM I/O). Ele deve ser baixo, menos de 1 volt. Se estiver baixo
aparentemente a placa de relé está com problema. Se estiver alta, aproximadamente 24 VCC então a CCM
pode estar com defeito, não informando a contatora para ligar.
4. A seção do inversor pode estar com defeito na bias supply. Troque o cabo flat do lado do inversor com o
mais próximo.
a. Se agora informar um código diferente, daquele que foi invertido, então o original está com defeito.
b. Se ainda mostrar o mesmo código ou o cabo está com defeito ou a CCM está ruim.
271

Falha ao ler o ID do inversor.
Veja a seção dos códigos 225-230 para uma descrição do sinal de ID. Se este código aparecer isso significa que
um destes sinais do ID foi falso em algum momento depois de ligar.
Possíveis causas:
• Um cabo flat intermitente ou uma trava não presa no lugar.
• Interferência EMI.
Solução de problemas:
1. Primeiro desligue e ligue novamente a alimentação para ver se a falha ainda está presente. Pode ser que
agora apareça um dos códigos 225-230 que irá indicar qual inversor.
2. Determine quando o código aparece. Se for EMI pode não aparecer a todo momento mas se, quando aparecer, sempre no início do piloto, pode ser interferência EMI. Verifique o aterramento dos cabos e se for uma
AC200XT verifique a conexão da blindagem da tocha ao painel traseiro.
3. Se acontecer intermitentemente durante o corte ou em modo de espera, pode ser um cabo flat com contato
intermitente. Este código não diz qual seção de inversor então você vai ter que verificar cada cabo flat para
uma correta conexão em cada ponta. É muito improvável que um cabo flat esteja com mal cantato mas se
você tem mais de 2 seções tente desconectar uma seção de cada vez e corte com uma corrente menor. Veja
se você acha um que esteja causando o problema e então substitua este cabo flat.

Grupo 3 códigos relacionados ao estado e protocolo de comunicação do controle de gás
Veja também o código de estado do GCM 2010 no final desta seção.
301

Falha de comunicação do Controle de Gás
Não foi detectado sinal no link da fibra ótica do controle de gás. No caso de haver mais outro dispositivo além
do controle de gás conectado ao CANBUS, este código irá indicar que o Controle de gás está tendo problemas de
comunicação enquanto os outros dispositivos estão OK. Nós não temos qualquer outro dispositivo na CANBUS
logo é mais provável que o código 501 será mostrado. No caso de solução do problema use o mesmo do 501.
Possíveis causas:
• Mais provável que tenha sujeira ou defeito na fibra ou conector.
• Cabo para o GCM 2010, DMC ou DPC não conectado ou quebrado.
• Placa de controle ou fonte no Controle de gás com defeito.
• CCM com defeito
Solucionando problemas:
1. Verifique se o cabo de fibra ótica está completamente conectado nos dois soquetes. Limpe os extremos dos
cabos com um pano macio e limpe os conectores com ar.
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2. Verifique os cabos de controle. Se algum dos cabos de controle não estejam conectados não irá existir comunicação já que não haverá alimentação. Isto irá aparecer como 301 ou 501. Se o cabo estiver quebrado
ou com defeito tal como controle de gás não está habilitado pode haver alimentação mas no caso do DMC
ou DPC está com o LED de falha piscando o erro 101 enquanto a CCM apenas irá detectar que não existe
comunicação e irá mostrar 301 ou possivelmente 501.
302

Falha de retorno da comunicação do controle de gás
Comunicação foi estabelecida mas o controle de gás não retornou uma solicitação da CCM no tempo permitido.
Provável causa é problema na fibra ótica (veja código 501) ou se o problema persistir defeito na placa principal
do controle de gás.

303

Falha pressão de gás
A falha na pressão do gás apenas é mostrada quando você tentar iniciar a tocha, não durante a purga ou
ajustando o fluxo.
Com a Auto-Cut 200 XT, Pak 200i e Auto-Cut 300 XT (GCM 1000 XT), o sensor de pressão de gás é apenas na
linha de gás plasma e é em série com a chave Run/Set. Um código 303 é indicado tanto se o gás plasma estiver
ausente ou com a pressão muito baixa, menos de  50 PSI, ou chave RUN/SET na posição SET.
Iniciando com GCM2010 revisão AG nós medimos a pressão de entrada dos dois gases plasma e de proteção
na entrada do manifild seletor de gás. Se a pressão estiver tanto muito baixa ou muito alta é mostrado o código
303. Revisão anterior não deve mostrar código 303. O GCM2010 irá mostrar qual o gás é o problema e a pressão
atual. A pressão no ponto onde é medido deve estar entre 100-135 PSI. A excessão é para o gás de proteção se a
chave de gás estiver em pressão então a pressão mínima pode ser 85 PSI.
Se o controle de gás GCM 2010, na placa principal, medir entre os pontos de teste TP1 (terra) e TP18 (proteção)
e TP19 (plasma) para medir o sensor de pressão de saída. A tensão deve ser entre 2,6V a 3,5V para 100-135 PSI.  
Com a chave de proteção em pressão o limite baixo é 2,1V. Seja qual for o gás que sair destes limites será o que
estiver causando a falha. Lembre-se de que a pressão pode cair durante a operação, mostra o código, então
recupera mostrando L303 quando você está medindo-o.
• Para testar a falha do sensor de pressão ou a pressão do suprimento do gás com muita restrição, no GCM
2010 coloque a chave de MODO em SET Plasma & Shield, gire o o regulador de pressão para a pressão
máxima e compare com a pressão mostrada. Se a pressão mostrada não se aproximar e combinar com o
manômetro é provável que o sensor esteja com defeito. Se o manômetro e a pressão mostrada forem baixa
o suprimento para o controle de gás está com muita restrição. Talvez a mangueira seja muito comprida
ou muito estreita.

304

Controle de gás não está pronto
Este é o código normal quando o controle de gás está fazendo a purga ao ligar a fonte ou quando o processo é
carregado ou depois de quando o sistema plasma é desabilitado e retorna. Se for o GCM 2010 a chave de modo
pode não estar em RUN.
Código 304 combinado com 204 & 402 quando o Plasma Enable no controle de gás GCM 2010 está em desabilita
pode indicar a falha na placa CCM I/O. Quando a chave for colocada de volta para habilitar a bomba não irá
iniciar e ainda será mostrado no display o código 402 indicando que não existe fluxo do refrigerante.
Normalmente o código durante o estado de desabilitado deve ser 101. Circuitos na placa I/O detectam que o
Plasma Enable está em desabilita e envia um sinal para o microntrolador na CCM. Se uma falha está na CCM
previne que este sinal seja enviado para o microcontrolador e ele não sabe que o sistema está desabilitado e
envia estes outros 3 códigos.

305
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Falha de erro de aplicação ou incompatibilidade do firmware. Consulte a fabrica para a última atualização do
firmware. Possíveis interferências eletromagnéticas do ignitor; inspecione o terra, conexão e isolação.
306

Não usado. Este é um dos códigos reservados para produtos de versão anterior.

307

Retorno da sequência de comando errada do controle de gás.
Incompatibilidade do firmware. Consulte a fabrica para a última atualização do firmware. Possíveis interferências eletromagnéticas do ignitor; inspecione o terra, conexão e isolação.

308

Desencontro ente o tipo da CCM e controle de gás.
A CCM da Auto-Cut XT é desenvolvida para trabalhar com o GCM 1000 (AC 300 XT) ou o controle de gás
embutido da AC 200 XT. A tentativa de usar o GCM 2010 ou DFC 3000 Controle de gás automático em uma
Auto-Cut irá resultar no código 308. O mesmo aconteçe ao tentar usar a CCM de uma Auto-Cut XT em uma
Ultra-Cut XT também irá resultar no código 308.

309

Falha do retorno de comunicação do controle de gás.
Não corresponde ao que foi solicitado. Possível incompatibilidade do firmware. Consulte a fabrica para a última
atualização do firmware.
Possível interferência eletromagnética do ignitor; inspecione o terra; conexão e isolação.

310-313 Falha do DFC 3000 Auto Gas.
Estes códigos diferentes são mostrados na fonte simplesmente para indicar um dos módulos de auto gas (DPC
para os códigos 310 ou 311; DMC para 312 e 313) indicando uma falha. Você deve verificar o LED vermelho no
módulo correspondente piscando o código e verificar na tabela de códigos para mais informações.
GCM 2010 Código de estado
GCM 2000 tem um LED no painel frontal que pisca vários códigos.
GCM 2010 tem um display de LCD que mostra várias mensagens de estado. No entanto, existe alguns relativos
a comunicação que não são claros.
Quando existe um erro de comunicação ele será mostrado mas uma vez corrigido será mostrado como:
^E4 – Erro de baixo nível do CAN bus onde a CCM não reconheceu o recebimento da mensagem do controle de gás.
^E5 – Erro de baixo nível do CAN bus onde a linha apagou.
^E6 – Comunicação CAN bus (fibra ótica) esgotou o tempo.

Código do Grupo 4 relativo ao sistema de refrigerante líquido
Descrição do sistema de refrigeração. O sistema inlcui um reservatório, uma bomba, um ou mais trocador de
calor, chave de fluxo, chave de nível e sensor de fluxo em alguns modelos. Também inclui um filtro e várias
conexões e mangueiras. O novo refrigerante está instalado dentro do reservatório ou tanque através de uma
abertura frontal na unidade onde existe um indicador de nível visual. O refrigerante flui para a entrada da
bomba da parte de baixo do tanque, é bombeado através do alívio de pressão ou pela válvula de “bypass” onde
o limite máximo da pressão é 150 PSI retornando o excesso de volta para o reservatório. Na Pak 200i a válvula
de “bypass” é conectada na linha de retorno na frente do radiador. O sensor de temperatura do refrigerante,
TS1, sensor NTC linear, é montado na válvula de bypass.
Da válvula bypass na maioria do sistema de refrigerante é bombeada para o painel traseiro pela conexão onde
vai para a tocha pelo RAS 1000 XT, o ignitor, a UC 400 XT tem um trocador adicional externo, o HE 400XT na
linha de suprimento entre a fonte e o ignitor. Na AC 200 XT e Pak 200i com o ignitor embutido o refrigerante
vai para a bobina de água HF (alta frequência) e então o cabo da tocha anexado a conexão interna da tocha na
cabeça. Refrigerante da tocha retorna para o RAS e na conexão de retorno na parte de trás da fonte. Para a AC
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200 XT e Pak 200i o retorno é para a conexão incluida na unidade. O refrigerante retorna da tocha para a parte
de trás da fonte no filtro e então para o radiador (interno) e para a chave de fluxo. Os modelos Ultra-Cut também
tem um sensor de fluxo em série com a chave de fluxo que pode detectar bolhas no sistema de refrigeração. Uma
vez que sai do radiador, o refrigerante vai para o inversor inferior “cold plate” ou trocador de calor líquido. Ele
flui através dos inversores em série e retorna para o tanque.
401

Baixo nível do refrigerante
O reservatório (tanque) tem uma chave de nível normalmente aberta, tipo flutuante, LS1. Quando o nível do
refrigerante do tanque estiver abaixo de metade este sinal de falha indica a necessidade de adicionar refrigerante. Não irá parar o processo durante o corte mas ao invés disso irá mostrar o código de falha 405 como um
aviso. Assim que o corte parar ele não irá permitir que outro corte inicie até que esta situação seja corrigida.
Possíveis causas:
• Refrigerante está baixo.
• Defeito na chave de nível, desconectada ou instalado de cabeça para baixo.
• Placa de relé com defeito ou J7 desconectada.
• CCM com defeito.
Solucionando problemas:
1. Confirme visualmente que a chave de nível está abaixo do nível do refrigerante, se não estiver adicione mais
refrigerante ao tanque.
2. Verifique o J7 na placa de relé.
a. Se estiver conectado corretamente remova o J7 e verifique a continuidade entre os pinos 2 e 4 (pinos 2 &
3 do J71 no sensor em si).
b. Se não tiver continuidade no J71 da chave, se ainda estiver aberto, troque a chave.
3. Se existir continuidade no J7 conecte-o de volta e meça a tensão no pino 9 do cabo flat de 40 vias (J4 da placa
de relé para o J23 da CCM). Comum é o TP1 tanto na placa de relé como na placa I/O.
a. O pino 9 deve ser alto, aproximadamente +10 para +15V. Se não tiver, a placa de relé está ruim ou o cabo
flat está em curto.
b. Para testar o cabo flat remova as duas pontas, J4 na placa de relé e J23 na placa I/O e meça do pino 9 para
o pino 8 e pino 10 do cabo. Ambos devem estar abertos. Caso contrário troque o cabo flat. Se estiverem
abertos a placa de relé é o problema.
4. Se o pino 9 do cabo flat estiver alto no passo 3.a a CCM está com defeito.

402

Baixo fluxo do refrigerante
A chave de fluxo FS1 é posicionada em série com o radiador onde é medido o retorno do fluxo da tocha. A chave
de fluxo serve para dois propósitos, um é para garantir que existe um fluxo adequado do refrigerante e para
garantir que os consumíveis estão instalados na tocha para que a saída negativa da fonte não fique exposta.
Esta função é chamada “Parts in Place” ou PIP. A saída não pode ser habilitada se os consumíveis não estiverem
no lugar. A chave de fluxo normalmente aberta necessita 0,7 GPM (2,65 litros/min.) +/- 10% para fechar.Para
a Pak 200i é de 0,5 GPM (1,9 l/m).
Quando o sistema é ligado e habilitado e falha ao alcançar o fluxo correto depois de 4 minutos o código 404 irá
ser mostrado. Ao receber o código 402 significa que inicialmente tinha baixo fluxo mas alguma coisa fez com
que o fluxo diminuisse. Listamos aqui algumas coisas que podem acontecer durante o corte que causa a redução
do fluxo. Para outras causas como falhas em componentes veja o código 404.
Possíveis causas para baixo fluxo:
• Filtro do refrigerante entupido.
• Válvula de bypass do fluxo com ajuste errado ou com defeito. Chame a fábrica para instruções.
• Bomba com defeito.
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• Suprimento de refrigerante ou mangueira de retorno dobrada ou torcida reduzindo o fluxo.
Se o fluxo do refrigerante não estiver baixo mas o código está sendo mostrado, outras possíveis causas:
• Chave de fluxo desconectado ou com defeito.
• Placa de relé.
• CCM.
Solucionando problemas:
1. Primeiro observe se a falha é “E” significando está baixo no momento ou “L” significando que esteve baixo
mas não no momento. Se o fluxo ainda permanece baixo indica que um componente está com problema ou
um bloqueio como filtro entupido ou mangueiras dobradas. Isto ainda significa que você deve ser apto a
medir o fluxo para determinar se ele realmente está baixo ou o sensor está com problema.
2. Primeiro desligue e ligue a fonte. Se o fluxo ainda estiver baixo ou se existir um componente falho o código
404 deverá aparecer. Vá para a seção correspondente para solução do problema.
3. Se após desligar e ligar a fonte nenhum código aparecer, continue a cortar para ver se ocorre novamente.
Anote quando acontecer, por exemplo se a tocha estiver em um canto da mesa, talvez o cabo da tocha esteja
pinçada. Em qualquer caso vá a seção do código 404 para mais informações.
403

Aquecimento do refrigerante.
TS1 é um sensor de temperatura linear negativo (NTC) anexado a conexão de latão na saída da válvula de  
bypass. Aqui determinamos se o refrigerante que está sendo fornecido para a tocha está abaixo da temperatura
necessária que atualmente é 750 C (167F). O radiador está na parte inferior do lado direito da unidade. O(s)
ventilador(es) estão atrás a ele passa o ar através do radiador. Nas unidades de 100A & 200A podem existir 2
ventiladores pequenos ou um grande. As unidades 300 & 400A tem um grande.
Os ventiladores operam durante o corte e por 4 minutos depois que o último corte tenha terminado. Exceto a  
AC 200 XT e Pak 200i onde os ventiladores permanecem ligados sempre que a fonte esteja ligada. O trocador
externo de calor, HE400, o ventilador é controlado pelo termostato e ele apenas é ligado quando o refrigerante
está acima de 600 C. Ele irá desligar quando os outros desligarem.
Possíveis razões para aquecer o refrigerante:
Ventilador(es) do refrigerante falhou ou relé MC2 de controle do ventilador com defeito.
• Radiador entupido com sujeira.
• Ciclo de trabalho excedido (temperatura ambiente acima de 400 C e operando com ciclo alto).
• Operando com um objeto posicionado próximo a saída de ar (lado direito da unidade) ou nas aberturas
frontais do painel.
• Operar por tempo maior com a lateral direita removido.
• Placa de relé com defeito.
• CCM com defeito.
Solucionando problemas:
1. Verifique o fluxo de ar saindo da fonte. Lembre-se, a AC 200 XT e Pak 200i, os ventiladores apenas funcionam
quando o CNC START é aplicado e por 4 minutos depois de um corte, você deve aplicar o sinal novamente
para reiniciar o tempo de 4 minutos. Os ventiladores podem ser forçados fazendo um jumper no TP2 na
placa CCM I/O para o TP1 (terra).
a. Se estiver usando o trocador de calor externo HE400XT, opcional para 300A, padrão para 400A, verifique
o fluxo de ar entrando e saindo. Note que o ventilador do HE400XT, controlado por um termostato no
HE400XT, apenas roda se o refrigerante estiver acima de 600 C e os ventiladores internos estejam operando. Com as fontes de 100 & 200A se eles tem 2 ventiladores certifique-se de que  ambos estão operando
verificando se o ar está passando tanto na parte de cima como na parte de baixo. Os ventiladores são
dificeis de ver, talvez você pode utilizar um espelho. Cuidado para não aproximar o espelho ou as mãos
perto das pás.
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2. Os ventiladores são alimentados com 230 VCA. O 230 VCA para o(s) ventilador(es) é chaveado pelo relé de
controle MC2 (exceto a AC 200 XT onde o(s) ventilador(es) são alimentados diretamente do transformador
T1 no J13).
To J70-3
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3. Verifique o 230 VCA tanto nos conectores do ventilador, J72 & J73. Também pode ser medido no painel
traseiro no conector J70 do ventilador do HE400XT.
a. Se os ventiladores não estiverem recebendo o 230 VCA, meça o 24 VCA na bobina do MC2. Se estiver
presente e os contatos do relé não estejam fechados, o relé está como defeito. Note, a bobina é retificada
então você não vai medir a continuidade nem uma bobina boa.
b. Se o 24 VCA não estiver presente na bobina do MC2 verifique se o D24 na placa de relé está aceso. Se
estiver aceso, a placa de relé deve estar fornecendo 24 VCA logo se não estiver fornecendo, a placa de
relé está com defeito.
c. Se o D24 não estiver aceso, meça na placa CCM I/O entre o TP2 e o comum no TP1. Deve ser baixo,
perto de zero volts. Se não a CCM provavelmente está com defeito. Faça um jumper do TP2 (placa I/O)
ao TP1. Se os ventiladores agora ligam, troque a CCM.
d. Se o jumper TP2 ao TP1 não faz o ventilador girar então a placa de relé ou o cabo flat de 40 vias pino 19
está ruim.
404

Sistema do refrigerante não pronto
Quando a alimentação é aplicada ao sistema com o plasma Externo habilitado satisfeito e o habilita plasma
(chave no 2010 ou TSC 3000), assumindo que exista refrigerante suficiente no tanque, depois de alguns testes
iniciais que levam aproximadamente 5-20 segundos (veja a seção 4 do manual para detalhes da sequência de
início) a bomba irá iniciar. O refrigerante irá ser bombeado através do circuito. O fluxo é medido pelo FS1 chave
de fluxo colocado no retorno do cabo da tocha logo antes do radiador (veja o diagrama da tubulação). Se o fluxo
não alcançar pelo menos 0,75 GPM (2,8 lpm) ou 0,5 GPM (1,9 l/m) para a Pak 200i dentro de 4 minutos será
mostrado a falha 404. A razão de 4 minutos é que em um novo sistema seco especialmente o que tem o cabo
da tocha longo irá levar mais tempo para encher com o refrigerante as mangueiras, radiador e as placas dos
inversores. Pode ser necessário adicionar mais refrigerante. No sistema que já esta funcionando normalmente
levará apenas alguns segundos para estabelecer o fluxo correto. Em qualquer caso a bomba irá funcionar por 4
minutos antes de mostrar a falha 404.
Primeiro determine se o motor da bomba está girando e se existe refrigerante fluindo. Com o painel lateral direito
inferior retirado toque a bomba e sinta a vibração o que indica que está girando. Observe a mangueira transparente para ver se está cheio de refrigerante. Existem duas conexões da mangueira na parte traseira da fonte.
A superior é o retorno do refrigerante. Remova a tampa do tanque. Você deve observar um jato do refrigerante
sainda esta conexão. A conexão inferior é da válvula bypass da bomba. Se a bomba estiver operando algum
líquido também deve estar saindo desta conexão. Se estas conexões estiverem abaixo do nível do refrigerante
você deve retirar um pouco para vê-las. Se um jato forte existir pela conexão da válvula de bypass (inferior)
mas nada da conexão superior, você provavelmente tem algum tipo de bloqueio.
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Razões para a falha 404 (Refrigerante não fluindo):
• Em uma nova instalação, o refrigerante ainda não circulou por todo o sistema. Adicione mais refrigerante
se necessário e desligue e ligue novamente para iniciar a bomba por mais 4 minutos.
• Sem alimentação no motor da bomba.
• Falha no motor/bomba.
• Válvula bypass com defeito ou ajuste incorreto.
Apenas nas tochas XT mecanizadas:
• Mangueiras de suprimento e retorno do refrigerante estão invertidas, válvula de retorno na tocha evita
fluxo invertido.
• Consumíveis removidos ou errados fazendo com que a válvula de retorno deslique o fluxo.
• Tubo do refrigerante da tocha danificado ou a extensão do tubo (se necessário) ausente.
Tubo do refrigerante danificado (apenas tochas XT)
Tubo do refrigerante inclui uma válvula de refluxo na parte superior. Quando o cartucho com os consumíveis
não estão instalados a mola empurra o tubo para fora fechando a válvula prevenindo o vazamento.
Quando os consumíveis estão no local eles empurram o tubo para dentro, abrindo a válvula, permitindo o
fluxo do refrigerante. O tubo do refrigerante tem dedos na parte de baixo para entrar em contato com a parte
de dentro do eletrodo e permitir que o refrigerante flua através das aberturas entre os dedos.
Os dedos podem dobrar, ou quebrar se não tomarmos cuidado quando colocar o cartucho. Se os dedos estiverem dobrados ou quebrados, diminui o tubo fazendo com que o consumíveis não empurre o tubo o suficiente
para abrir a válvula resultando em nenhum fluxo do refrigerante. O conjunto do tubo do refrigerante pode ser
trocado separadamente da cabeça da tocha.
Alguns dos consumíveis utilizam extensão do tubo. Uma extensão perdida não irá permitir que a válvula de
retorno abra.
Válvula retenção interna
Dedos

Extensão do tubo do refrigerante

Art # 12312P

Sem alimentação para o motor da bomba
O motor da bomba é alimentada com 230 VCA controlada pelo relé de controle MC3. Durante os 4 minutos
depois de aplicada a alimentação, antes que o código de falha 404 apareça, meça o 230 VCA no conector do
motor J16 pino 1 ao pino 3.
a. Se o motor da bomba não tiver 230 VCA, meça 24 VCA na bobina do MC3. Se estiver presente e os contatos
do relé não fecharem, ele está com defeito. Note, a bobina é retificada então você não vai medir a continuidade nem uma bobina boa.
b. Se o 24 VCA não estiver presente na bobina do MC3 verifique se o D27 na placa de relé está aceso. Se estiver
aceso, a placa de relé deve estar fornecendo 24 VCA logo se não estiver fornecendo, a placa de relé está com
defeito. Meça 24 VCA no J9-6 ao J9-12 na placa de relé. Se 24 VCA está presente e o D27 está aceso, a placa
de relé ou os cabos estão com defeito.
c. Se o D27 não estiver aceso, meça na placa CCM I/O entre o TP3 e o comum no TP1. Deve ser baixo, perto de
zero volts. Se não a CCM provavelmente está com defeito. Faça um jumper do TP3 (placa I/O) ao TP1. Se
os ventiladores ligarem agora, troque a CCM.
d. Se o jumper TP3 ao TP1 não faz o ventilador girar então a placa de relé ou o cabo flat de 40 vias pino 13 está
ruim.
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O refrigerante está circulando mas está menor que o mínimo necessário:
Teste e ajuste a válvula de bypass da bomba:
Este teste mede a pressão de fluxo bloqueado na conexão de suprimento no painel traseiro. Faça este teste apenas
depois que o sistema de refrigerante esteja completamente funcional, isto quer dizer depois que o refrigerante
circular através de todo o sistema e esteja livre de bolhas. Isto requer um manômetro com conexão #6 JIC.
O manômetro precisa ser capaz de ler pelo menos 173 PSI. Remova a mangueira de suprimento do refrigerante  
e conecte o manômetro no lugar. Para a Auto-Cut 200 XT e Pak 200i conecte o manômetro no lugar da mangueira
de suprimento para a tocha na conexão da tocha. A conexão é #5 JIC.

NOTA!
Não coloque o manômetro em linha ou tente bloquear o fluxo pela mangueira. É muito
difícil bloquear totalmente o fluxo e não fazê-lo irá fazer um ajuste incorreto do bypass.

Ligue a fonte. Você vai ter 4 minutos para fazer o teste/ajuste antes que o tempo do sistema termine com a falha
do fluxo. Se isso acontecer aplique novamente a alimentação e terá mais 4 minutos.
1. A pressão no manômetro deve ser perto de 173 (170-175) PSI. Se tiver a bomba e a válvula estão OK.
2. Se a pressão for menos de 173 PSI ajuste o parafuso de bypass no sentido horário para aumentar a pressão.
Se você puder mudar a pressão com o parafuso mas não chegar a 173 PSI é provável que a bomba esteja
danificada ou desgastada. Se a pressão não mudar utilizando o parafuso é provável que a válvula esteja
com defeito.
3. Se a pressão estiver acima de 173 reduza a pressão ajustando o parafuso no sentido anti-horário.
Teste do fluxo do refrigerante:
Combinado com o teste de pressão ou em substituição a ele se você não tiver acesso a um manômetro, determine
se o retorno do fluxo da tocha (fluxo que passa através do FS1), está maior que o mínimo necessário. Com a unidade desligada remova a mangueira de retorno na parte de trás da fonte. Coloque um recipiente com um volume
conhecido. Ligue a fonte e deixe a bomba rodar por exatos 30 segundos. Ela deve bombear aproximadamente
3/8 gal. (1,4 l) e 1/4 gal (1l) para a Pak 200i .Use um recipiente maior no caso do fluxo estiver maior e vazar.
Se o fluxo estiver abaixo de 0,75 GPM, 0,5 GPM (1,9 l/m):
• Procure por restrição tal como dobras ou alguma coisa pressionando as mangueiras ou o cabo da tocha.
• Outras possibilidades são a válvula de bypass foi ajustada erradamente (alguem pode ter girado o parafuso de ajuste) veja o teste/ajuste de pressão acima.
• A bomba está ruim (pode ser o caso em unidades antigas).
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Fluxo do refrigerante está correto mas o sistema não detecta devido a componentes com defeito:
• Chave de fluxo FS1 com defeito ou desconectado.
• Placa de relé.
• CCM.
Chave de fluxo FS1 desconectado – FS1 vem com os cabos aproximadamente 1 pé de comprimento e o conector
que conecta os 3 fios. Isto pode desconectar tanto no lado do J74 ou J5 na placa de relé.
FS1 com defeito – A chave de fluxo, normalmente aberto, fecha quando o fluxo passa por ele e é maior que 0,75
GPM, 0,5 GPM (1,9 l/m) para a Pak 200i, pode abrir. Lugar mais facil de medir a chave é no conector J5 que
conecta na placa piloto. Assumindo que voce anteriormente determinou que o fluxo é suficiente, desconecte J5
da placa piloto, inicie a unidade para que o refrigerante circule e meça a continuidade entre os 2 pinos do J5.
• Se não tiver continuidade ou a chave está aberta ou a fiação entre o J5 e J74 no FS1 está aberto.
• Se houver continuidade entre os pinos do J5 com suficiente fluxo então ou a placa de relé ou a CCM está
com falha.
• Placa de relé.
• CCM.
405

Aviso de baixo nível do refrigerante
Se o nível do refrigerante estiver baixo durante o corte não será necessário parar imediatamente o corte já que
existe refrigerante suficiente para continuar mas mostramos o E405 como aviso. Uma vez que o corte para se
o refrigerante ainda estiver baixo o mostrador troca para E401 e previne que outro corte inicie. Veja a seção do
código 401 para solucionar problema.

406

Aviso de baixo fluxo do refrigerante
As Ultra-Cut XT, junto com a chave de fluxo do refrigerante, inclui o sensor de fluxo tipo turbina FL1, veja o
diagrama do refrigerante marcado como “bubble sensor”, com a saida pulsada que mede com precisão o fluxo
do refrigerante e ainda detecta a presença de bolhas de ar no refrigerante. As bolhas de ar provenientes de um
vazamento na tocha ou nas conexões podem reduzir a vida dos consumíveis. Este código é um aviso, ele não
inibe o corte mas se persistir, a causa deve ser investigada.

407

Aquecimento do refrigerante devido a alta temperatura do ambiente
Como descrito nesta seção nos códigos 259-264 é medido pela CCM a temperatura ambiente utilizando-se o
sensor TS2 e, como com os inversores, se o refrigerante estiver aquecido nós primeiro verificamos o ambiente e
se estiver acima de 40 0 C nós atribuimos a causa do aquecimento do refrigerante a alta temperatura do ambiente
e claro a solução é diminuir a temperatura ambiente ou reduzir o ciclo de trabalho.
Outra possibilidade é o circuito de medição da temperatura ambiente estar com defeito e o refrigerante está
aquecido. Neste caso você deve ir a seção do código 403 e encontrar a causa do aquecimento do refrigerante e
vá a seção dos códigos 259-264 para determinar o que está de errado com o circuito do TS2.

O grupo 5 é relativo a erros de comunicação do CANBUS (Fibra ótica)
501

Falha de reconhecimento do CANBUS.
A CCM comunica-se com o controle de gás (exceto GCM 1000 XT) pela fibra ótica usando protocolo CANBUS. A
CCM está procurando pelo sinal do controle de gás (GCM 2010 ou DMC) pelo link da fibra. Sem sinal detectado.
A comunicação com o DPC é feito através do DMC mostra um código diferente, 301, se houver problema.
Possíveis causas:
• A unidade é uma Auto-Cut ou PAK que não possui fibra ótica, com problema de Basic ID.
• Problema no CANBUS / Fibra-ótica tanto no GCM 2010 ou DMC (parte do DPC 3000).
• Cabo de controle para o DMC ou GCM 2010 com defeito.
• Controle de gás (DMC ou GCM 2010) placa principal com fusível queimado ou com defeito.
• Fonte do DMC com fusível queimado ou com defeito.
• CCM com defeito.
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Solucionando problemas:
1. O GCM 1000XT (também chamado controle de gás másico) não utiliza comunicação CANBUS (fibra). Um
jumper no conector J56  pinos 8 & 9, fornece o sinal “Basic ID” dizendo a CCM que não espere o CANBUS.  
Se em algum lugar este circuito estiver aberto, no cabo do controle de gás, pinos do conector, conexão do
painel traseiro do GCM, J55 para a CCM (J26) a CCM irá esperar a conexão do CANBUS e irá reportar este
erro porque não existe o CANBUS conectado. A AC 200 XT ou Pak 200i sem o controle de gás separado tem
um jumper no J26-9 & 10 na placa de relés.
2. DFC 3000. Se o controle de gás não estiver alimentado não irá comunicar. Verifique a alimentação para as
placas de controle de gás.
a. Quando usa o Auto Gas (DFC3000) com DMC & DPC se não existir alimentação para a placa principal
do DMC, o LED verde não acende no painel frontal do DMC. A placa principal recebe várias tensões da
placa de alimentação. Para a comunicação é necessário +5VCC. Existe um LED verde, D17 (primeiro do
lado esquerdo da linha de LEDs.) que acende quando a placa principal tem +5V.
b. A placa de alimentação do DMC tem vários LEDs azuis que acendem quando ele recebe alimentação.
Se nenhum destes acenderem verifique se o cabo de controle está conectado ou se o disjuntor, CB2, no
painel traseiro da fonte pode estar acionado o que pode provavelmente ser um curto em algum lugar.
c. A fonte do DMC que forneçe várias tensões pode estar faltando uma ou mais e ainda ter algum dos LEDs
azul aceso. Verifique as tensões.
3. GCM 2010.
4. CANBUS / Fibra-ótica erro de comunicação pode ser difícil de solucionar problemas, especialmente quando
ele for intermitente. Veja o “Teste da Fibra” abaixo. Coisas a procurar:
a. Os conectores não travam no local nas extremidades da fibra.
b. A fibra está danificada ou dobrada. Isto não deve ser neste caso se a fibra está protegida dentro da
mangueira e presa pelo prensa cabo mas este não deve ser sempre o caso.
c. Sujeira nas extremidades da finra ou no receptor/transmissor onde as fibras são conectadas. Limpe
gentilmente com ar limpo e seco tal como o utilizado para a limpeza das lentes de câmeras fotográficas.
d. Excessiva interferência elétrica. Enquanto a fibra é imune a EMI ele pode interferir em outros circuitos.  
Verifique que todas as conexões de aterramento estejam conectados conforme o manual e que estejam
limpos e apertados. Verifique a resistência do aterramento (com todos os cabos desconectados da barra).  
Ele pode ter alterado devido as condições do tempo (seco). Veja as instruções no manual de intalação do
plasma.
e. Receptor / transmissor com defeito ou outro circuito tanto a CCM ou placa do controle de gás. Troque
a placa de controle de gás ou a CCM ou ambas.
Teste do transmissor / receptor. O transmissor / recebtor se paresse com isso:

Art # 12314

Teste da fibra:
Note que a fibra vai do conector preto de um lado para o azul do outro lado. Aplique uma luz brilhante em um
lado e você deve observar a luz do outro lado. Isto indica que a luz está passando mas não prova que está com
a luminosidade suficiente.
A CCM é o mestre. Ela transmite e então espera uma resposta do módulo de controle de gás (GCM). O GCM
não transmite por sí só, apenas em resposta a solicitação da CCM.
O terminal preto da fibra é inserida no transmissor que é o conector cinza na placa. A outra ponta da fibra é
azul e entra no receptor preto na placa.
Alguns segundos depois de ligada e quando a bomba já tenha iniciado a CCM irá tentar transmitir continuamente
por algum tempo. Você pode desconectar a fibra da CCM e pode ver o LED vermelho do transmissor na placa
da CCM piscando. Pode parar depois de algum tempo, então desligue e ligue novamente a alimentação antes
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de decidir que não está funcionando. Se não acender, verifique o outro par transmissor/receptor. Se nenhum
deles piscar o problema está na CCM.
Se um dos transmissores estiver piscando conecte a fibra neste e o outro lado da fibra no controle de gás (desconectado) você deve ver a luz vermelha saindo no conector azul.
O transmissor do controle de gás não transmite exceto em resposta a uma solicitação da CCM então você não
vai ver qualquer luz do transmissor do GCM com o cabo desconectado. No entanto, se você girar o conector
90 graus e inserir o pino azul no receptor (conector preto), deixando o transmissor aberto, então o GCM deve
receber a solicitação da CCM e deve brilhar o seu transmissor (conector cinza) como resposta. Caso contrário,
o problema pode ser na placa do GCM, assumindo que ele tem alimentação.
Ainda é possível mesmo que você esteja vendo a luz vermela saindo do conector GCM da fibra que está suja
em seu transmissor ou receptor ou a ponta da fibra está danificada fazendo com que mesmo que visível não é
suficiente para a placa do GCM. Se tudo falhar, troque o cabo da fibra e ambas as placas CCM e GCM.
502

CANBUS desligado devido a excesso de erros.
Veja código 501 para solução do problema da falha CANBUS.

503

Aviso de erro de dados do CANBUS.
Este é um aviso, não desliga o sistema mas é uma indicação de que provavelmente irá desligar (código 502).
Solucione o problema da mesma forma do erro 501.

504

Reservado para uso futuro.
Você não deve receber este erro mas caso aconteça deve ser devido a EMI. Entre em contato com a fabrica.

O grupo 6 é relativo a CCM e atualização do programa. Uma excessão é o 619 que é uma falha
da chave de fluxo FS1.
601-611 Várias falhas internas da placa CCM CPU.
Para a maioria destas falhas tente desligar e ligar novamente a alimentação e se o problema retornar a única
coisa a ser feita é trocar a CCM. Excessões são:
1. 603 Este é um dos códigos reservados da versão anterior do produto. Não usado, logo nunca deve aparecer,
se aparecer entre em contato com a assistência técnica.
2. 607 sobre temperatura do processador pode ocorrer se o ambiente na área da CCM estiver muito alta. Tente
abrir a parte de cima do painel direito, talvez passar ar comprimido para resfriar ajude. Se isso não ajudar
ou o ambiente não está muito alto, troque a CCM.
3. 611 tem várias causas a maioria requer a troca da CCM. No entanto, uma possível causa é o jumper de programação na placa da CPU (debaixo da placa de redução da estática) tenha sido deixado na posição PROG.
Este é um ajuste de fábrica usado durante a programação inicial e nunca deveria ser encontrada no campo.
Não é utilizado para atualização da aplicação. No entanto, se alguem mover o 611 irá aparecer.
612

Falha de alimentação na porta USB.
Alimentação para a porta USB +5V para alimentar alguns dispositivos USB tal como flash drive (thumb drive,
memory stick), usado para atualizar o programa. Um flash drive é o único dispositivo atualmente sendo utilizado
por esta porta USB. Esta falha detecta ausência ou baixa tensão na porta. Isto pode ser um curto na flash drive
ou algum outro dispositivo que drene muita corrente excedendo o limite da alimentação da USB.
Tente outro flash drive ou se você sabe que está OK (funciona no computador), então troque a CCM.

613

Falha ao criar o arquivo de Log da USB
Quando atualizar o programa da CCM, DMC e DPC de um flash drive, um arquivo de log chamado CCM_LOG.
TXT é criado no flash que informa os resultados da atualização incluindo qualquer problema. Se este arquivo log
não pode ser criado você receberá o 613. Isto pode ser um problema com o flash drive que tem muitos arquivos
ou um problema com o formato que pode não ser compatível com a CCM.
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1. Tente colocar os arquivos de atualização em outro dispositivo, de preferência vazio.
2. Ou salve todos os arquivos do flash drive em outro lugar no seu computador, então apague todos os arquivos no flash drive. Agora copie para o flash drive apenas os arquivos necessários para a atualização do
programa.
3. Se o descrito acima não funcionar, certifique-se de que você ainda tem uma cópia dos arquivos, formate o seu
flash drive que irá apagar tudo. Agora copie apenas os arquivos necessários para a atualização do programa.
614

Sem arquivo USF
O arquivo VTCCMFW.USF é necessário no flash drive junto com os arquivos do programa quando for fazer a
atualização. Se estiver faltando ou corrompido o display irá mostrar b614. O “b” indica que a falha foi gerada
pelo programa Bootloader ao invés do código normal do aplicativo. Note que cada nova revisão do arquivo
de programa é fornecido com o novo VTCCMFW.USF. Mesmo que o nome seja o mesmo é necessário a nova
versão deste arquivo que é fornecido com o código da aplicação.
1. Instale o correto VTCCMFW.USF no flash drive.
2. Se você já tem a versão correta do VTCCMFW.USF talvez o flash drive seja o problema. Siga as instruções
para o código 613.

615-617 Sem arquivo de atualização para CCM, DPC ou DMC
Arquivos de programa para CCM, DMC & DPC podem ser atualizados pela porta USB da fonte plasma. O
GCM2010 é atualizado por outros meios. Para a unidade com GCM 2010 a CCM ainda pode ser atualizada
utilizando a USB. Arquivos de atualização do programa estão no formato Cx_x_0.S (CCM); Mx_x_0.S (DMC)
and Px_x_0.S (DPC).
Se o Bootloader verificar que tem 3 dispositivos, CCM, DMC & DPC na rede CANBUS mas o flash drive não
tiver todos os 3 arquivos de atualização ele irá em frente e atualizará aqueles disponíveis mas irá mostrar o
código indicando que um ou mais estão faltando (615 para CCM; 616 para DMC; 617 para DPC).
Tente outro flash drive ou se você sabe que está OK (funciona no computador), então troque a CCM.

Isto completa as informações avançadas de solução de problemas.
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Apêndice 19: Histórico de publicações
Data da capa Rev
Jan. 3, 2013
Fev. 7, 2013

AA
AB

Maio 8, 2013

AC

Julho 2, 2013

AD

Jan. 16, 2014

AE

Junho 2, 2014

AF

Maio 18, 2015

AG

A-74

Mudança(s)
Lançamento.
Adicionado informações ao Código 201 de estado da CCM na seção 4 conforme a
ECOB2385.
Removido Oxigênio dos gases de proteção na página 2-8 e atualizado várias listas de
peças e artes na seção 6. Atualizado rodapé e corrigido artes dos esquemas do sistema
no apêndice conforme a ECOB2454.
Atualizado a seção 3 com iniformação sobre instalação da placa divisora de tensão
para o controle de altura conforme a ECOB2488.
Atualizado muitos itens, texto e artes em todo o manual. Adicionado Avançada
Solução de problemas e diagrama de gás ao apêndice conforme a ECOB2552.
Atualizado a seção 3 desenho do ventilador ECOB2554;
Atualizado a seção 6 peças de reposiçao do cabo da tocha. ECOB2664;
Retirado o Apêndice de Comunicação serial. ECOB2675;
Inserido na seção 3 informação de teste do aterramento. ECOB2676;
Removido o DOC. ECOB2680;
Adicionado o transdutor de corrente na seção 6. ECOB2681;
Atualizado o desenho na seção 6. ECOB2689.
Retorno para o logo Thermal Dynamics. Adicionado nova seção de Segurança, Novos
icones de segurança em todo o manual. Atualizado a tabela de necessidades de gás.
Adicionado nota ao desenho de aterramento na seção 3 e manutenção semanal na
seção 5. Atualizado a arte do painel traseiro na seção 2 e 3.Removido a tabela de cabos
e mangueiras no início da seção 6 e atualizado a lista de peças da bomba e do motor.
ECOB 2713.
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